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W
 ubiegłym roku Po-
wiat Inowroc-
ławski prowadził 
nabór wniosków 
wśród samorządów 
i organizacji poza-

rządowych, przeprowadzał ich ocenę 
formalno-merytoryczną, rekomendo-
wał ich dofinansowanie z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz dokonywał 
ich rozliczenia. 

- Pomoc osobom niepełnospraw-
nym w bezpiecznym poruszaniu się 
i komunikowaniu, zapewnienie do-
stępu na równych prawach wszyst-
kim mieszkańcom Powiatu Inowroc-
ławskiego, to jeden z naszych priory-

tetów. Wartością dodaną jest owocna 
współpraca z samorządami oraz or-
ganizacjami pozarządowymi, które 
dostrzegają potrzebę podnoszenia 
standardów swojej działalności dla 
osób niepełnosprawnych. Dzięki 
temu Bezpieczny Powiat Inowroc-
ławski to miejsce, w którym każdy 
obywatel, może zaspakajać swoje po-
trzeby bytowe, społeczne, transpor-
towe i kulturalne – ocenia starosta 
Wiesława Pawłowska. 

Dzięki pozyskanym środkom 
Gmina Kruszwica mogła kupić samo-
chód przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wóz-
kach inwalidzkich (wartość: 152 126,40 
zł, dofinansowanie: 90 000,00 zł.). 

Z kolei Gmina Pakość zajęła się li-
kwidacją barier komunikacyjnych osób 
niepełnosprawnych (wartość: 137 137,50 
zł, dofinansowanie 88 000 zł). 

Gmina Gniewkowo kupiła samo-
chód przeznaczony do przewozu nie-
pełnosprawnych dzieci, młodzieży 
i dorosłych (wartość: 145 140 zł, 
dofinasowanie: 88 000 zł), a Gmina 
Złotniki Kujawskie dokonała zakup 
schodołazu gąsienicowego do Urzędu 
Gminy (wartość: 8 640 zł, dofinanso-
wanie: 3 024 zł). 

Gmina Dąbrowa Biskupia zajęła się 
przebudową toalet w Urzędzie Gminy 
na potrzeby osób niepełnosprawnych 
(wartość: 97 972,65 zł, dofinansowanie: 
34 290,42 zł), a Gmina Janikowo zapro-
jektowała i wykonała szyb windowy 
oraz zainstalowała nowy dźwig oso-
bowy dla osób niepełnosprawnych 
w niszy klatki schodowej Urzędu Miej-
skiego (wartość: 402 210 zł, dofinanso-
wanie: 122 500 zł). 

Wreszcie Stowarzyszenie Pomocy 
Upośledzonym Umysłowo w Inowroc-
ławiu podjęło się remontu warsztatów 
terapii zajęciowej (wartość: 40 004,21 
zł, dofinansowanie: 32 000 zł). 
Zadania z Państwowego Funduszu Re-

habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
realizowano w ramach Programu Wy-
równywanie Różnic między Regio-
nami III. 

Wszystkie projekty zostały zrea-
lizowane do końca ubiegłego roku. 
Obecnie trwa procedura ich rozlicza-
nia. Łącznie Powiat Inowrocławski 
przekazał dofinansowanie w formie 
środków z PFRON w wysokości  
457 814,42 zł. Całkowita wartość za-
dań to 983 230,76 zł. 

Przypomnijmy również, iż Po-
wiat Inowrocławski jest również be-

neficjentem środków. Dzięki temu 
mieszkańcy Domu Pomocy Społecz-
nej w Parchaniu wzbogacili się  
o dziewięcioosobowy samochód 
przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Kosztował on 
145 755 zł (dofinansowanie:  
90 000 zł). 

Obecnie Powiat dobudowuje 
windę dla osób niepełnosprawnych 
do budynku starostwa przy ul. 
Mątewskiej. Będzie to kosztowało 
ponad 400 tys. zł, a dofinansowanie 
wyniesie blisko 125 tys. zł.
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Blisko milion złotych były warte inwestycje, 
które zakończyły w ostatnich miesiącach 
kujawskie gminy. Realizowano je ze środ-
ków PFRON, a Powiat Inowrocławski po raz 
kolejny pełnił funkcję Realizatora Programu.
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Starosta Wiesława Pawłowska, burmistrz Janikowa Andrzej Brzeziński 
i zajmująca się funduszami unijnymi Joanna Kuchta oraz starosta i wójt 
gminy Dąbrowa Biskupia Marcin Filipiak.
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Obchodzony w niedzielę Mię-
dzynarodowy Dzień Przewod-
nika Turystycznego był okazją 
do spotkania Starosty 
Inowrocławskiego Wiesławy 
Pawłowskiej z Prezesem Pol-
skiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 
Oddział w Inowrocławiu An-
drzejem Dargaczem i prze-
wodnikiem Antonim Ściga-
czem. 

- W imieniu Zarządu Powiatu 
Inowrocławskiego wyrażam 
słowa uznania dla Przewodni-

ków PTTK Oddział w Inowroc-
ławiu, którzy dzielą się z tury-
stami z kraju i z zagranicy bo-
gatą wiedzą na temat atrakcji 
Powiatu Inowrocławskiego. 
Doceniam Państwa pracę i za-
angażowanie w promowanie 
miejsc bliskich naszemu sercu 
– powiedziała Starosta Wie-
sława Pawłowska. 

Spotkanie było okazją 
do porozmawiania o tegorocz-
nych planach PTTK oraz 
o problemach, z którymi w do-
bie pandemii boryka się 
inowrocławski oddział.

Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza w Inowrocławiu nawią-
zało kontakt z Centrum Ar-
cheologii Podwodnej UMK 
w Toruniu. Obie instytucje 
będą wspólnie opracowywać 
znaleziska podwodne z kolek-
cji muzeum, a przede wszyst-
kim tworzyć nowoczesną ich 
dokumentację. 

Wizyta dr. hab. Andrzeja 
Pydyna kierownika Centrum 
Archeologii Podwodnej UMK 
wraz z mgr. Mateuszem Pop-
kiem w Inowrocławiu po-
święcona była nawiązaniu 
współpracy w opracowaniu 
zabytków archeologicznych 
z badań podwodnych znajdu-
jących się w kolekcji mu-
zeum. 

Wykonana zostanie no-
woczesna dokumentacja znaj-
dującego się w zbiorach ze-
społu zabytków z badań Klubu 
Archeologii Podwodnej Tryton 
w Jeziorze Wolskim na Pału-
kach. Najciekawszymi ekspo-
natami poddanym nowym 
analizom będą dwa średnio-
wieczne miecze datowane 
na XIII/XIV wiek oraz towarzy-
szące im kord, puginał i groty 
włóczni. 

Powstanie dokumentacja 
fotogrametryczna i rentge-
nowska, a same zabytki zo-
staną poddane analizom 
na miarę XXI wieku. Zabytki 
przed podróżą do Torunia zo-
staną pokazane w ramach wio-
sennej wystawy prezentującej 
skarby muzeum.

Podwodne wykopaliska Rozmawiali  
o turystyce Powiatu

WNIOSKI DO 31 MARCA 

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi nagrodę dla 
osób, które przeżyły co najmniej 

50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Aby zainicjować procedurę 
nadania Medalu należy w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego właści-

wym ze względu na miejsce za-
meldowania złożyć wniosek 

o jego nadanie. Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Złot-

nikach Kujawskich prosi pary, 
które w bieżącym roku obcho-
dziły lub będą obchodzić Złoty 

Jubileusz pożycia małżeńskiego 
o składanie wniosków do 31 

marca w Urzędzie Stanu Cywil-
nego (pokój nr 5), gdzie można 
uzyskać dodatkowe informacje 
o sposobie załatwienia sprawy. 
Pary małżeńskie, które złożyły 

wniosek o Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie w 2020 roku 
proszone są o cierpliwość. Kie-

rownik Urzędu Stanu Cywilnego 
wystąpił 2 kwietnia 2020 r. o na-

danie odznaczeń i oczekuje na in-
formację w sprawie ich przyzna-

nia przez Prezydenta RP. 
SUKCES JULKI 

Uczennica inowrocławskiej  
„Budowlanki” Julia Bejgrowicz 
została finalistką czwartej edycji 
Międzynarodowego Konkursu 

Wokalnego „The Golden Voice”. 
Konkurs, który co roku odbywa 

się w Krakowie, tym razem prze-
prowadzono w wersji online. Za-
daniem uczestników było samo-
dzielne wykonanie i nagranie wy-
branej przez siebie piosenki. Julia 
zaprezentowała pochodzący z re-

pertuaru grupy „Cavetown” 
utwór Smoke Signals. 
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W gabinecie Starosty Inowroc-
ławskiego nastąpiło uroczyste 
przekazanie świadectw kwalifi-
kacyjnych uprawniających 
do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci na sta-
nowisku eksploatacji dla 12 ucz-
niów Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych w Inowrocła-
wiu, którzy ukończyli kurs i zdali 
pozytywnie egzamin. 

Nowe kwalifikacje zawodowe 
uczniowie uzyskali w ramach 
projektu pn. „Twoja wiedza - 
Twoja przyszłość III” realizowa-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020. 

Każdemu uczestnikowi 
kursu sfinansowano w ramach 
projektu koszt egzaminu zew-
nętrznego oraz wydanie świa-
dectw kwalifikacyjnych. 

Świadectwa oraz certyfikaty 
Starosta Wiesława Pawłowska 
przekazała na ręce Małgorzaty 

Kowalewskiej, Dyrektora Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
w Inowrocławiu, w którym odby-
wał się kurs. W spotkaniu uczest-
niczył też jeden z uczniów, absol-
went szkoły - Marcin Walczak. 

- Kursy zawodowe są waż-
nym elementem kształcenia za-
wodowego, gdyż zapewniają rze-
czywiste warunki pracy naszym 

uczniom oraz pozwalają im przy-
gotować się do wymagań praco-
dawców i rynku pracy – mówi 
Starosta Wiesława Pawłowska. 

Całkowita wartość projektu 
wynosi 597 968,32 zł, w tym: do-
finansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego – 508 273,06 zł (85%), oraz 
wkład własny – 89 695,26 zł (15%).

Nowe kwalifikacje zawodowe

Organizatorki projektu 
“Piękno bielactwa” ogłaszają 
nabór do sesji zdjęciowej osób 
chorujących na bielactwo: ko-
biet, dzieci i mężczyzn.  

To już druga edycja projektu, 
której owocem przy piewszej 
realizacji było wydanie kalen-
darza z niezwykłą galerią zdjęć 
uczesticzek projektu, które 
stanęły przed obietywem 
Eweliny Juskowiak, fotografki 
z Kruszwicy.  

- W ramach projektu za-
chęcamy z oferty form wsparcia 
skierowanych do osób chorują-
cych na bielactwo dostepnych 
na profilu na Facebooku Piękno 
bielactwa - informuje Hanna Le-
wandowska, organizatorka pro-
jektu. - Człowiek zrozumie dru-
giego człowieka tylko wtedy, 
gdy znajdzie się w podobnej sy-

tuacji, stąd organizowany przez 
nas projekt ma pomóc zapom-
nieć osobom chorującym 
na bielactwo o kompleksach 
i pozwolić pokochać siebie, jed-
nocześnie uwrażliwiając społe-
czeństwo na nasze “piękno”. 
Skąd to się wzięło? Ewelina po-
lubiła moje plamki, zaś ja Jej 
profesjonalizm, cierpliwość 
oraz pełne zaangażowanie. Zin-
tegrowaną całość stworzyła nie-
zwykła atmosfera panująca 
w studio oraz gotowość na to, 
by otworzyć się na nowe 
wspólne wyzwania oraz chęć 
wspierania innych. 

W tym roku odbędzie się 
wystawa galerii zdjeć i wykład 
na temat bielactwa z organizator-
kami projektu, mieszkankami 
Kruszwicy- Hanną Lewandow-
ską i Eweliną Juskowiak oraz 
psychologiem Darią Kukułą.

Nabór do projektu 
„Piękno bielactwa”
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Magazyny działu arche-
ologii pełne są niekoń-
czących się opowieści. 
Jedna z nich ma swój 
początek między 98  
a 117 rokiem n.e. w Wiecz-
nym Mieście. Możemy 
ją snuć dzięki badaniom 
archeologicznym pro-
wadzonym w 2010 roku 
na Placu Klasztornym 
w Inowrocławiu. Odnale-
ziono tam srebrny denar 
z podobizną cesarza Tra-
jana. Kontynuujemy cykl 
prezentowania zabytków 
Muzeum na przypadają-
cy w tym roku jubileusz 
90-lecia tej instytucji.

Dlaczego ów denar jest 
wyjątkowy? Przecież w ma-

gazynach muzealnych są 
inne monety antyczne, 
rzadsze i  lepiej zachowa-
ne. Otóż wyjątkowe jest 
w  nim wszystko. Takie 
monety najczęściej pocho-
dzą z  osad, cmentarzysk 
czy skarbów powiązanych 
z  czasami, w  których były 
wybite (okres wpływów 
rzymskich). Na podstawie 
miejsc ich odkrycia odtwa-
rza się drogi handlowe, jak 
„szlak bursztynowy”. Nie-
raz trafiały do skarbów śre-
dniowiecznych jako źródło 
cennego kruszcu. 

Nasz denar pochodzi 
z cmentarza nowożytnego. 
Specjalnie zrobiono w nim 
otwór i  to na tyle delikat-
nie, żeby nie uszkodzić 
wizerunku cesarza Trajana 
ani napisu. Rewers mone-
ty niemal idealnie wygła-
dzono, usuwając antyczną 
personifikację – postać ko-

biety. Kawałek srebra prze-
stał być monetą, a  stał się 
medalikiem. 

Na ile był cenny i  dla 
kogo? W  nawie kościoła 
franciszkanów spoczęła 
około 30-letnia szlach-
cianka, może wyjątkowa 
mieszczka z  tym przed-

miotem na szyi. Kim była? 
Kto ją pożegnał, płakał po 
jej odejściu? Ktoś podaro-
wał jej medalik z „dobrym 
cesarzem”, jak określano 
Trajana, a  może miał to 
być jakiś święty? Była to 
pamiątka z pielgrzymki do 
Rzymu czy raczej mone-
ta znaleziona w  okolicy? 
Wiele pytań można jeszcze 
zadać i uzyskać choć część 
odpowiedzi. Jeżeli nie uda 
poznać się jej imienia, to 
może kiedyś uda się spoj-
rzeć w   jej oczy. Współ-
czesna technika umożliwia 
rekonstrukcję wyglądu na 
podstawie szczątków.

Zabytki spoczywające 
w  muzealnych magazy-
nach są chętnie i  bezpłat-
nie udostępniane osobom 
prowadzącym badania 
naukowe i  chcącym na ła-
mach swoich prac pokazać 
je światu.

Z  przyjemnością przed-
stawiamy jeden z  najnow-
szych owoców takiej dzia-
łalności.

Jest to dwujęzyczna 
książka pt. Okruchy sta-
rożytności / Slivers of 
Antiquity. Interesujące 
i  bardzo ładne wizualnie 
wydawnictwo Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Praca 
poświęcona wykorzystaniu 

starożytnych monet w śre-
dniowieczu i  czasach no-
wożytnych.

Jedną z  nich jest nasza 
niezwykła moneta.

Autorom i  wydawcom 
gratulujemy publikacji. 
Z przyjemnością polecamy 
ją miłośnikom przeszłości 
Kujaw.  Przypominamy, że 
w muzeum działa bibliote-
ka i czytelnia.

Ostatki, Popielec i Wielki 
Post – na Kujawach 
Zachodnich wciąż żywe 
są ludowe tradycje 
związane z tym okresem. 
Niektóre są unikalne 
w skali kraju.

Z  Katarzyną Kasiborską, 
historykiem z  Muzeum im. 
Jana Kasprowicza w  Ino-
wrocławiu, rozmawiał Artur 
Kisielewicz.

- Rozpoczął się Wielki Post. 
Dla większości współczesnych 
mieszkańców Powiatu Ino-
wrocławskiego nie oznacza 
on znaczących zmian w życiu 
codziennym. Kiedyś było 
jednak inaczej?

Pamiętajmy, że w naszym 
klimacie okres Wielkiego Postu 
rozpoczyna się wtedy, kiedy trwa 
jeszcze zima, która jednak powoli 
ustępuje. Niebawem ma nadejść 
wiosna wraz ze swoimi siłami wi-
talnymi. Kiedyś życie było silnie 
związane z przyrodą. Większość 
zwyczajów i obrzędów nawiązy-
wało właśnie do natury.

- Podkoziołek poprzedzają-
cy Wielki Post, dzięki kozie 
mątewskiej i szymborskiej, 

jest szczególnie charaktery-
styczny?

Zwłaszcza od tego roku, bo koza 
kujawska została wpisana na 
ministerialną listę niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. 
Pięć lat temu tego zaszczytu 
dostąpiły przywołówki szymbor-
skie, a w tym roku koza kujawska. 
Obrzęd chodzenia z kozą cieszy 
się popularnością, jednak nie 
tylko w Inowrocławiu i okolicach. 
Jest znany na całych Kujawach 
i przetrwał też np. w okolicach 
Włocławka. To naprawdę ważne, 
że oba kujawskie zwyczaje 
trafiły na wspomnianą listę. Sam 
podkoziołek, bo tak mówimy 
o tym zwyczaju na Kujawach 
i w Wielkopolsce, wywodzi się 
z połowy XIX w. i jest przekazy-
wany z pokolenia na pokolenie. 
Orszaki i maszkary wywodzą 
się z okresów wcześniejszych. 
Są takie regiony w Polsce, gdzie 
podobne tradycje dotyczą też 
świąt Bożego Narodzenia. Cho-
dzą tam np. orszaki z turoniem. 
U nas ostatniego dnia karnawału 
chodzi koza symbolizująca 
odejście zimy i nadejście wiosny, 
zwiastująca urodzaj, o czym 
świadczą słowa „gdzie koza 
chodzi, tam się żytko rodzi”. Inne 
zwierzęce postaci z orszaku też 
nawiązują do wiosny, np. bocian, 
który przylatuje do Polski wio-
sną, czy niedźwiedź, który o tej 

porze roku budzi się z zimowego 
snu. Z czasem pojawiły się inne, 
bardziej współczesne postaci, 
np. kominiarz, dziad z babą 
i młoda para. 

- Skąd wzięła się nazwa „pod-
koziołek”?

Nazwa „podkoziołek” jest 
charakterystyczna dla Ku-
jaw i Wielkopolski. W innych 
regionach są to raczej ostatki lub 
śledzik. Podkoziołek wywodzi 
się z tradycji ostatniego dnia kar-
nawału. Przed Środą Popielcową 
w karczmie spotykały się panny 
i kawalerowie. Jeśli dziewczyna 
chciała zatańczyć z chłopakiem, 
to musiała się wykupić, czyli rzu-

cić monetę na tackę obok figurki 
postaci z uwypuklonym przyro-
dzeniem, zwanej naguskiem lub 
podkoziołkiem. Podkoziołkiem 
początkowo nazywała się tylko 
zabawa w karczmie, ale później 
cały ten dzień. 

- Po podkoziołku przychodził 
Popielec. Środa Popielcowa 
w kościele katolickim jest 
początkiem Wielkiego Postu, 
a podczas mszy św. księża 
posypują głowy wiernych 
popiołem, symbolicznie 
przypominając o potrzebie 
pokuty i nawrócenia. Po takim 
podkoziołku, jaki Pani opisała, 
pokuta się przydawała szcze-
gólnie?

Obrzęd powszechnego posypy-
wania głów popiołem usta-
nowiony został przez papieża 
w XVII wieku. Wcześniej tego 
zaszczytu dostępowali tylko bo-
gaci gospodarze. Przez pewien 
czas na Kujawach te dwa dni 
się w pewnym sensie ze sobą 
splatały, bo zwyczaje „wywo-
żenia żeńcowych” i „skoków na 
wysoki len” odbywały się i we 
wtorek, i w środę. W przypad-
ku „wywożenia żeńcowych” 
kobiety ze wsi zbierały na wozie 
młode mężatki, najlepiej panny, 
które danego roku wyszły za 
mąż i wywoziły je do karczmy, 
gdzie dziewczyny musiały się 
wykupić. Było to obrzędowe 
przyjęcie do grona mężatek. 
Podczas zabawy w karczmie 
odbywały się też „skoki na wy-
soki len”. Miały one zwiastować 
urodzaj. Jedna z kobiet pląsała 
wokół lnianej wstążki, a pozo-
stali z wysokości jej podskoków 
wróżyli, jaki urośnie len. Na 
początku te obrzędy odbywały 
się również w Popielec. Później 
kościół zakazał tych zwyczajów, 
a w Środę Popielcową należało 
zachowywać powagę. Dlatego 
obrzędy takie przeniesiono 
wyłącznie na ostatni dzień 
karnawału. Dziś już raczej nikt 
ich nie kultywuje. 

- No i zaczynał się Wielki Post. 
Obecnie dla niewielu osób 

oznacza on jakieś szczególne 
umartwianie się. Co najwyżej 
niektórzy odmawiają sobie 
pewnych przyjemności i to 
często, żeby np. schudnąć?

Kiedyś bardzo przestrzegano 
postu. W Środę Popielcową 
i w piątki obowiązywał post ści-
sły. Nie jedzono mięsa. Niektóre 
rodziny pościły też we wszystkie 
środy i soboty Wielkiego Postu.  
Zakazane były też wszelkie 
produkty odzwierzęce: masło, 
mleko czy smalec. Tak było aż 
do śniadania wielkanocnego. 
Powszechnie jedzono za to 
żur, czyli zupę na zakwasie. Żur 
spożywany przez ponad 40 dni 
mógł się naprawdę znudzić. Stąd 
też zwyczaj „wybijania żuru”, 
który praktykowano w Wielki 
Czwartek. Zwyczaj polegał na 
rozbijaniu glinianych garnków 
wypełnionych popiołem o drzwi 
domów z jednoczesnym hałaso-
waniem drewnianymi kołatkami. 
Jedzono też gotowane kasze 
oraz kiszonki z kapusty, brukwi 
lub rzodkwi. 

- Dziękuję za rozmowę, do 
której wrócimy jeszcze przed 
Wielkanocą, bo z tymi świę-
tami na Kujawach też wiąże 
się przecież wiele ciekawych 
obrzędów.

Zapewniam, że tak.

90 zabytków na 90-lecie

Denar cesarza Trajana

Kujawski podkoziołek i Wielki Post

Koza - rzeźba Antoniego Jakubiaka z Inowrocławia. Zbiory 
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
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Natalia Morawska

Tegoroczne Walentynki 
dla naszych seniorów 
z Dziennego Domu 
„Senior+” w Żalinowie nie 
skończyły się jedynie na 
dostarczeniu przez znane 
już wszystkim „żalinow-
skie amorki” liścików miło-
snych. W tym czasie odbył 
się konkurs na najpiękniej-
sze walentynkowe serce, 
który z powodzeniem 
pochłonął wszystkich. 

Prace napływały w zawrot-
nym tempie, a każda kolej-
na zdawała się  konkurencją 
dla poprzedniej. Można by 
rzec, że było na czym oko 
zawiesić, bowiem każdy 
z  seniorów włożył w  swo-
je dzieło kawałek siebie. 
Z  tego powodu niełatwo 
było wyłonić zwycięzców.

Z  pomocą przybyły nam 
panie ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Żali-
nowie:  kierownik Karolina 
Gajewska-Olejarska oraz in-
struktorki terapii Ewa Rut-
kowska i  Renata Godlew-
ska, które utworzyły jury.

Po długich, ale jakże 
owocnych dyskusjach wer-
dykt został wreszcie ogło-
szony.

Pierwsze miejsce zdobyła 
Pani Genowefa Fijałkowska, 
miejsce drugie Pani Mar-
ta Wodzyńska, natomiast 
miejsce trzecie Pan Włady-
sław Łuczak. Wyróżnienie 
otrzymały: Pani Anna Wach, 
Pani Danuta Wiśniewska, 
a  także Pani Wanda Ma-
rek. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali obdaro-
wani dyplomami za udział 
i wspaniałą twórczość.

Nie był to jednak koniec 
niespodzianek. Z  okazji 
Dnia Zakochanych wśród 
naszych nieocenionych se-
niorów z  Dziennego Domu 
„Senior+” w Żalinowie wy-
łoniono króla i królową Wa-
lentynek. Osoby te zdobyły 
najwięcej walentynkowych 
serduszek z życzeniami.

Korony otrzymali: nasz 
nieustannie uśmiechnięty 
Pan Alojzy Dolatowski oraz 
nasza ukochana „babcia” 
Łucja Jelińska.

Podsumowując tę ini-
cjatywę należy podkreślić,  

że zaangażowanie uczestni-
ków przerosło nasze ocze-
kiwania. Jak widać metry-
ka to nie przeszkoda, aby 
przednio się bawić i  korzy-
stać z atrakcji powszechnie 
uznanych za dedykowane 
tylko młodym. Jak widać 
niesłusznie. Kreatywności, 
wigoru i  dystansu wobec 
siebie, którego nie zabrakło 
wśród naszych uczestni-
ków, życzymy wszystkim 
i  tym młodym, i  tym naj-
starszym.

fot.  Mariusz Jarzyński,  

Natalia Morawska

trwa tydzień 
Pokrzywdzonych 
Przestępstwem 

„Bałam się wracać do domu. tam 
czekała tylko przemoc i upokorzenie”. 
„włożyłem całe serce w to zlecenie, 
kupiłem narzędzia. faktura nierozli-
czona od roku, a ja tonę w długach...”. 
„Ciągle za mną chodził, wydzwaniał, 
mówiłam, że tego nie chcę...”.

Do 28 lutego trwa 
Tydzień Pomocy Oso-
bom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem.

Idea obchodów zrodziła 
się w 2000 r. w Minister-
stwie Sprawiedliwości, 
a jej celem jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na po-
trzeby i  prawa osób po-
krzywdzonych przestęp-
stwem. Działania podjęte 
w  trakcie tego Tygodnia 
mają przynieść potrzebu-
jącym skuteczną pomoc. 
Do akcji włączają się asy-
stenci sędziów, referen-
darze, adwokaci, radco-
wie prawni, aplikanci, 
psycholodzy, kuratorzy 
sądowi i policjanci.

Jak informuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, w  działaniach 
bierze udział również Te-
renowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka w  Inowro-
cławiu, który przez cały 
tydzień prowadzi dyżury 
specjalistów. W ostatnich 
dniach Tygodnia będzie 
możliwość porozmawia-
nia m.in. z pracownikiem 
pierwszego kontaktu, 
psychologiem czy media-
torem. Szczegóły, wraz 
z numerami telefonów 
i godzinami prowadzo-
nych konsultacji, poniżej:
Piątek, 26.02. 
•	godz. 9.00 - 11.00 

Pracownik pierwszego 
kontaktu,  
tel. 574 500 242

•	godz. 10.00 - 12.00 Me-
diator, tel. 609 080 451

•	godz. 12.00 - 14.00  
Radca Prawny,  
tel. 695 098 790

•	godz. 12.00 - 14.00 Psy-
cholog, tel. 667 300 261

Sobota, 27.02.
•	godz. 11.00 - 13.00 Pe-

dagog, tel. 574 502 655
•	godz. 14.00 - 16.00 Me-

diator, tel. 574 501 007
Niedziela, 28.02.
•	godz. 12.00 - 14.00  

Radca Prawny,  
tel. 664 981 099

•	godz. 14.00 - 16.00 
Pracownik pierwszego 
kontaktu,  
tel. 793 865 694 

O miłości słów kilka (ciąg dalszy)

 ZAPRASZAMY DZIECI Z GMINY INOWROCŁAW 
DO NASZYCH SZKÓŁ

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego  
oraz odwiedzania stron internetowych  

poszczególnych szkół:
* SP w Górze – tel. 52 352-51-11 

www.spgora.edupage.org

* SP w Jaksicach – tel. 52 351-16-60 
www.spjaksice.szkolnastrona.pl

* SP w Orłowie – tel. 52 351-29-82 
www.sporlowo.szkolnastrona.pl

* SP w Sławęcinku – tel. 52 357-24-59 
www.gimslawecinek.szkolnastrona.pl

* SP w Tupadłach – tel. 52 353-79-74 
www.sptupadly.szkolnastrona.pl

* SP w Turzanach – tel. 52 357-36-48 
www.spturzany.edupage.org

W naszych szkołach Twoje 
dziecko będzie bezpieczne 
i nie będzie anonimowe.

Realizujemy wiele ciekawych 
projektów unijnych 
i autorskich. 

Tworzymy miłą, rodzinną 
atmosferę.

Postępowanie rekrutacyjne  
na rok szkolny 2021/22

Szkoły Podstawowe w:

• Górze

• Jaksicach

• Orłowie

• Sławęcinku

• Tupadłach

• Turzanach
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Kolejna, udana akcja poboru krwi
Nieustannie, od kilku lat 
w Gminie Gniewkowo od-
bywają się cykliczne akcje 
poboru krwi. W niedzielę, 
21 lutego zbiórka życio-
dajnego płynu odbyła się 
w Kijewie. Dedykowana 
była mieszkance Mogilna, 
Pani Michalinie Hibner, 
która zmaga się z chorobą 
nowotworową.

Tym razem pobór spoza 
harmonogramu ustalonego 

z  Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwio-
lecznictwa w  Bydgoszczy, 
zainicjował Radny Rady 
Miejskiej Grzegorz Gołaś. 
Włączyli się w  to strażacy 
z  OSP Kijewo, którzy regu-
larnie wspierają nasze akcje. 
Niedzielna aura sprzyjała 
wyjściu z  domu i  w  efek-
cie chęć podzielenia się 
„cząsteczką siebie” zgłosiło 
aż 38 osób. Po wstępnych 
badaniach lekarskich za-
kwalifikowano do poboru 
30 osób. Łącznie dało nam 
to 13,5 l krwi - lekarstwa, 

którego nikt nie jest w  sta-
nie w  żaden sposób wy-
produkować. Gdyby nie 
zaangażowanie dawców 
wspierających zbiórki krwi 
oraz ludzi dobrej woli, nie 
byłoby mowy o  sukcesie. 
W  imieniu organizatorów 
dziękujemy za pomoc, życz-
liwość i  zrozumienie. Wy-
rażając swą wdzięczność 
za wielkie serce i  dobrą 
wolę, życzymy wielu suk-
cesów i zdrowia, tak bardzo 
w  tych trudnych czasach 
potrzebnego.

Osocze osób, które prze-
chorowały COVID-19, 
jest dzisiaj niezwykle 
cennym lekiem. Pomaga 
w leczeniu innych osób 
zakażonych koronawi-
rusem.  

Dostępne wyniki badań 
wskazują, że przetaczanie 
osocza ozdrowieńców jest 
skuteczne i  może wspo-
móc leczenie pacjentów 
chorych na COVID-19. 
Terapia skraca występo-
wanie intensywnych obja-
wów choroby, łagodzi jej 
przebieg i  czas chorowa-
nia pacjentów, a także ob-
niża śmiertelność. 

W  miniony ponie-
działek w  Terenowym 
Oddziale Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Ino-
wrocławiu, tym cennym 
darem podzielił się Bur-

mistrz Gniewkowa Adam 
Straszyński, który zwal-
czył chorobę w  grudniu 
2020 r. Jest to zabieg cał-
kowicie bezbolesny, a  je-
śli dodać do tego przyja-
zną atmosferę panującą 
w  Terenowym Oddziale 
RCKiK w  Inowrocławiu, 
to 2 potrzebne na zabieg 
godziny są niczym w  po-

równaniu z  uratowaniem 
czyjegoś życia. Warto pa-
miętać, że jeden dawca 
może jednorazowo być 
źródłem leku dla trzech 
pacjentów. Dlatego tak 
ważne jest, aby osoby po 
przebytej chorobie odda-
wały osocze, w  ten spo-
sób ratując zdrowie i  ży-
cie innych.

Chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś? 
Możesz pomóc innym.
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GMINA KRUSZWICA www.gminakruszwica.pl

Cztery gminy podpisa-
ły porozumienie dot. 
likwidacji negatyw-
nych skutków oddzia-
ływań kopalni węgla 
brunatnego

W dniu 11 lutego 2021 r., 
na zaproszenie Burmistrza 
Kruszwicy Dariusza Wit-
czaka, w Urzędzie Miej-
skim w Kruszwicy odbyło 
się spotkanie z  udziałem: 
Wojewody Kujawsko-
-Pomorskiego – Mikołaja 
Bogdanowicza, Prezesa 
Nadwiślańskiego Związku 
Pracodawców Lewiatan 
– Romana Rogalskiego, 
Burmistrza Gminy Jeziora 
Wielkie – Dariusza Ciesiel-
czyka, Burmistrza Miasta i 
Gminy Piotrków Kujawski 
– Sławomira Boguckiego 
oraz Burmistrza Strzelna 
– Dariusza Chudzińskiego.

Głównym celem spo-
tkania było podjęcie 
wspólnych działań 
zmierzających do li-

kwidacji negatywnych 
skutków oddziaływania 
kopalni węgla brunatne-
go na obszary ww. gmin. 
W tym celu przedstawi-
ciele czterech przybyłych 
samorządów, w obecno-
ści Wojewody Kujawsko-
-Pomorskiego – Mikołaja 
Bogdanowicza oraz Pre-
zesa Nadwiślańskiego 
Związku Pracodawców 
Lewiatan – Romana Ro-
galskiego, podpisali list 
intencyjny.  W dokumen-
cie tym ustalili wspólny 
cel działania, jakim jest 
ratowanie rzeczywistego 
obszaru, który ucierpiał 
z tytułu funkcjonowania 
kopalni węgla brunatne-
go.

W dalszej części spo-
tkania przedstawiciele 
samorządów wystosowali 
apel do: Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskie-
go Marka Woźniaka oraz 
Marszałka Województwa 
Kujawsko -  Pomorskie-
go Piotra Całbeckiego 
o włączenie terenów 

gmin: Jeziora Wielkie, 
Kruszwica, Piotrków Ku-
jawski i Strzelno do Te-
rytorialnego Planu Spra-

wiedliwej Transformacji 
Województwa Wielkopol-
skiego, co pozwoliłoby 
na podjęcie działań ma-

jących na celu odbudo-
wę i ochronę środowiska   
wraz z budową odpo-
wiedniej infrastruktury 

(z udziałem środków po-
chodzących m.in. z Fun-
duszu na rzecz Sprawie-
dliwej Transformacji).

Porozumienie czterech gmin
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Jubileusz 40-lecia w Liszkowie
Rok 2021 to czas piękne-
go jubileuszu obchodzo-
nego przez Panią Annę 
Markiewkę. Pani Ania 
nieprzerwanie od 40 lat 
pełni funkcję Przewod-
niczącej Koła Gospodyń 
Wiejskich w Liszkowie. 

Z  tej okazji słowa uznania 
za wszelkie działania na 
rzecz społeczności lokal-
nej gminy Rojewo i  wielki 
wkład w  pielęgnację trady-

cji regionalnych złożyli na 
ręce szanownej Jubilatki de-
legaci gminy Rojewo: Pani 
Joanna Mąka, Przewodni-
cząca Rady Gminy, Rafał 
Żurowski, Wójt Gminy Roje-
wo oraz Pan Piotr Kowalski, 
sołtys wsi Liszkowo wraz 
z  przedstawicielem Rady 
Sołeckiej Panem Januszem 
Mnichem. 

Pani Annie jeszcze raz 
dziękujemy za dotychcza-
sową współpracę i życzymy 
zdrowia oraz realizacji dal-
szych planów i zamierzeń.
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Karnawałowo w klasie pierwszej – Szkoła Podstawowa w Rojewie

 FOT. NADESŁANE

„Koza" na ostatki w Szkole Podstawowej w Rojewicach

Placówka 
od 1 września 2020 r. 
nosi imię Kazimierza 
Górskiego – wybitnego 
polskiego sportowca, 
wielkiego trenera 
i wychowawcy 
młodzieży.

Z  okazji obchodów 100. 
rocznicy jego urodzin 
przygotowano dla uczniów 
kilka interesujących wyda-
rzeń: konkurs poetycki na 
wiersz - hymn o  patronie 
szkoły, konkurs plastyczny 
na kartkę pozdrowień na-
wiązującą do Kazimierza 

Górskiego oraz Talent Show 
„2 minuty z  piłką”.  Ce-
lem konkursów jest pro-
pagowanie samorozwoju, 
zarówno fizycznego, jak 
i  intelektualnego dzieci 
i  młodzieży, poprzez wy-
bitną sylwetkę patrona 
szkoły.

100. rocznica urodzin patrona 
Szkoły Podstawowej w Rojewie

gmina dąbrowa biskupia www.dabrowabiskupia.pl

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Program Operacyjny  
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miło nam poinformować 
o tym, że Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dą-
browie Biskupiej nawiązał 
współpracę z CARITAS Ar-
chidiecezji Gnieźnieńskiej 
w Gnieźnie  i przystąpił do 
Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 Podprogram 2020.

Celem akcji jest wsparcie 
osób najuboższych w postaci 
paczek żywnościowych. Do 
akcji wsparcia przy dostar-
czaniu żywności w  ramach 
współpracy włączyli  się 
druhowie jednostek ochot-
niczej straży pożarnej: OSP 
Dąbrowa Biskupia, OSP Sta-
nomin, OPS Przybysław oraz  
pracownicy Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu 
i  Rekreacji w  Dąbrowie Bi-
skupiej. Współpraca licznej 
grupy strażaków, pracow-
ników GOKSiR-u  i  GOPS-u   
polegała na rozładunku 5 ton 
produktów żywnościowych, 
przygotowaniu oraz dostar-
czeniu 236 paczek do miesz-
kańców z terenu  gminy Dą-
browa Biskupia.

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Informujemy mieszkańców naszej gminy, iż udział w spisie jest obowiązkowy.

Zaproszenie 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej zaprasza 8 marca 
2021 r. o godzinie 18.00 na koncert ONLINE zespołu Nie-Toperz z okazji Dnia Kobiet.

4  11 stycznia 2019  www.inowroclaw.naszemiasto.pl6 26 lutego 2021 www.inowroclaw.naszemiasto.pl



www.zlotnikikujawskie.pl  gmina złotniki kujawskie

GrzeGorz Weber

Poprzedni artykuł opo-
wiadał o ocaleniu czte-
rech nauczycielek z gmi-
ny Złotniki Kujawskie 
- o siostrach Dominiczak 
z Krążkowa i ich zawi-
łych losach. Wraz z nimi  
uwolniono Marię Dykiert 
z domu Michalak oraz 
Gertrudę Doroszewską 
z domu Dykiert.  

Pani Maria w swoich wspo-
mnieniach pisze: Otworzo-
no moją celę… wszystkie 
cztery przeszłyśmy przez 
oddział żeński, potem mę-
ski. Po drodze zobaczy-
łyśmy zabitego mężczy-
znę leżącego na korytarzu 
i  wtedy zrozumiałam, co 
się dzieje. Wyprowadzono 
nas na podwórze… zoba-
czyłam leżące zastrzelone 
osoby. Przy mnie stanął je-
den z  oprawców, przyłożył 
mi pistolet do skroni. A  ja, 

patrząc mu prosto w  oczy, 
powtarzałam, na przemian 
po polsku i  po niemiecku 
– Moje biedne małe dzie-
ci. meine kleinen Kinder. 
Opuścił pistolet i  wyzy-
wając uwięzione, kazał je 
wyrzucić za bramę. Kobiety 
w  samej bieliźnie wyszły 
z  więzienia, zabierając ze 
sobą ranną Marię Domini-
czakównę. 

Wydarzenia następowały 
szybko, tak że przestraszo-
ne kobiety nie zobaczyły 

wśród rozstrzelanych Jana 
Dykierta, brata Gertrudy 
i  męża Marii. Wyszły, jak 
opisała pani Maria: – Roze-
szłyśmy się w  dwie strony, 
siostry razem, a  ja z  Ger-
trudą. Byłyśmy tylko w bie-
liźnie, w  halce i  pończo-
chach, więc pobiegłyśmy 
ulicą do rodziny naszej zna-
jomej nauczycielki. Miesz-
kali w domku parterowym, 
zapukałyśmy w  okno. Zo-
stałyśmy wpuszczone do 
domu. Po opowiedzeniu, 

skąd jesteśmy, położyli nas 
spać. 

Na drugi dzień rano po-
życzyli nam pieniądze i po 
wynajęciu dorożki pojecha-
łyśmy do Niszczewic… Po 
naradzie z  moją szwagier-
ką Gertrudą, stwierdziły-
śmy, że musimy uciekać… 
zabrałam najpotrzebniejsze 
rzeczy i  wraz z  dziećmi 
wyjechałam do swoich ro-
dziców w  Poznańskie. Na-
tomiast Gertruda pojechała 
do Lublina i za rok sprowa-

dziła mnie i moje dzieci do 
siebie. 

Cały czas łudziłam się, 
że mój mąż też cudem się 
uratował, choć gdy wyczy-
tywano na podwórzu moje 
nazwisko Dykiert, ktoś od-
powiedział – „Jan schon 
weck” - „Jan zlikwidowany”. 

Opracowanie  
na podstawie wspomnień 

pani Marii Dykiert,  
jej syna Karola  

i rozmów z wnukiem  
Tomaszem Dykiertem

„Krwawa niedziela”…  Tragedia rodzinna 1939 roku cz. I

Jan i jego motor Maria i uczniowie - Niszczewice Maria i Jan - oświadczyny (1932)
Maria z dziećmi Karol i Maria 
Bogumila (1937) fo
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XXVII Powiatowy Festiwal Ko-
lęd i Pastorałek KOPA’ 2021 od-
był się w tym roku w zupełnie  
innej formie. Uczestnicy festi-
walu nadsyłali swoje nagrania 
w wersji polsko i  anglojęzycznej. 

Jury w składzie: Edyta Fyd-
rych, Izabela Szyma-Wysocka, 
Małgorzata Wojciechowska, 
Anna Sopolińska przesłuchało 
58 nadesłanych nagrań kolęd 
i pastorałek.  

Soliści to reprezentanci 
szkół, domów kultury, domów 
pomocy społecznej z terenu 
powiatu bydgoskiego, inowroc-
ławskiego i mogileńskiego. 
Po raz pierwszy zgłosiły się so-
listki z Tucholi i Szczecina. 

LISTA NAGRODZONYCH 
W kategorii soliści klas I-III 
szkół podstawowych na 19 wy-
konawców nagrody i wyróż-
nienia otrzymali: 1. miejsce: 
Klaudia Staszak ze Szkoły Pod-
stawowej im. Karola Urbań-
skiego w Złotnikach Kujaw-
skich i Lilianna Ignaczak z Ku-
jawskiego Centrum Kultury 
w Inowrocławiu, 2. Filip Zwie-
rzyński ze Szkoły Podstawowej 
w Janikowie, 3. Monika Pindel 
ze Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Patyk w Sławsku Wielkim 
i Aleksandra Radecka ze Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Ku-
socińskiego w Kołodziejewie. 
Wyróżnienia: Adela Hejenkow-
ska z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Inowrocławiu 
i Maria Kosińska z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej 
„Jagiellonka” w Inowrocławiu. 

W kategorii soliści klas  
IV-VI szkół podstawowych 
na 16 wykonawców nagrody 
i wyróżnienie otrzymały:  
1. miejsce: Alicja Maślonik (na 
zdjęciu obok) z NSP„Jagiel-
lonka” w Inowrocławiu, Bar-
bara Charysz (na zdjęciu 
po prawej) z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej im. 
Zbigniewa Ryża w Racicach 
i Julia Luber z KCK w Ino-
wrocławiu, 2. Marcelina 
Łysiak z NSP„Jagiellonka”  
w Inowrocławiu. Wyróżnie-
nie: Marika Światlak ze 
Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Broniewskiego 
w Jaksicach. 

W kategorii soliści klas  
VII-VIII szkół podstawowych 
na 16 wykonawców nagrody 
i wyróżnienie otrzymali: 
1. miejsce: Lena Sikora ze 
Szkoły Podstawowej nr 37 
w Szczecinie, 2. Zuzanna Jabs 
z KCK w Inowrocławiu, 3. Kor-
nelia Fita z Kujawskiego Cen-
trum Kultury w Inowrocławiu 

i Zuzanna Rogowska ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Panny 
Maryi w Inowrocławiu Wyróż-
nienie: Kacper Małetka z Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej 
w Inowrocławiu. 

W kategorii soliści szkół 
ponadpodstawowych na 3 wy-
konawców nagrody otrzymały: 
1. Maja Królak z Domu Kultury 
w Strzelnie i Julia Rogowska 
z KCK w Inowrocławiu, 3. Kinga 
Kryłowicz z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego dla 
Dziewcząt w Kruszwicy.  

W kategorii soliści - Domy 
Pomocy Społecznej przyznano 
trzy równorzędne 1. miejsca: 
Katarzyna Burzyńska, Robert 
Popielarz - oboje z Domu Po-
mocy Społecznej w Tarnówku 
i Andrzej Morawski z Domu Po-
mocy Społecznej w Parchaniu, 
który otrzymał też nagrodę do-
datkową przyznaną przez 
Edytę Fydrych, Dyrektora 
MDKw Inowrocławiu. 

Pierwsze miejsce wyśpie-
wał też Zespół „Czerwone Ko-
rale” z DPS w Parchaniu. 

Festiwal Kolęd i Pastorałek KOPA’ 2021
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od 26 lutego do 4 marca

 poniedziałek, 1 marca

05.15  Przysięga (360) - serial
06.05  Elif (925) - serial
06.50  Niezłomni (6) - dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary (61) - info
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1102) 
08.30  Niezłomni (7) - dokument
08.35  Ranczo (57) - serial
09.35  Komisarz Alex (165) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (265) - serial
11.25  Kasta (100) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (130) 
12.45  Niezłomni (8) - dokument
12.55  Błękitna Planeta: powrót (1) 
14.00  Elif (926) - serial
15.00  Wiadomości / Pogoda
15.15  Alarm! (877) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (324) 
16.00  Niezłomni (9) - dokument
16.05  Przysięga (361) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4540) 
17.55  Klan (3762) - serial
18.20  Kasta (81) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (9) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  I Festiwal Kultury Narodowej 

„Pamięć i Tożsamość” - info
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (879) - info
20.25  Niezłomni (11) - dokument
20.30  Leśniczówka (347) - serial
21.00  Teatr Telewizji, reż. S. Gaudyn
21.55  Gala I Festiwalu Kultury Naro-

dowej „Pamięć i Tożsamość” 
23.15  Mój Tata - dokument
00.20  Warto rozmawiać (202) 
01.20  Wyklęty - film fabularny
03.20  Białe noce - film fabularny
05.35  Notacje - dokument

05.30  Górscy ratownicy (5) - serial, 
reż. Axel de Roche

06.15  Policzmy się dla Polski (22) 
06.25  Coś dla Ciebie - publicystyka
06.50  Familiada (2309) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski (23) 
07.30  Pytanie na śniadanie (5667) 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie (5667) 
11.15  Policzmy się dla Polski (39) 
11.25  Rodzinka.pl (109) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2395) - serial
12.30  Koło fortuny (702) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (60) - serial
14.05  Va banque (201) - rozrywka
14.35  Na sygnale (238) - serial
15.05  Górscy ratownicy (14) - serial, 

reż. Dirk Pientka
15.50  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
16.00  Koło fortuny (965) - rozrywka
16.35  Familiada (2310) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (501) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (202) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (61) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2395) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2396) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1303) - dokument
20.55  M jak miłość (1570) - serial
21.50  Stulecie Winnych (17) - serial, 

reż. Michał Rogalski
22.45  Stulecie Winnych (18) - serial, 

reż. Michał Rogalski
23.40  Van Gogh. U bram wieczności 

- film fabularny, reż. Julian 
Schnabel

01.35  Warto kochać (48) - serial, 
reż. Jacek Sarnacki, Grzegorz 
Braun, Jan Kidawa-Błoński

02.30  Kamper - film fabularny, 
reż. Łukasz Grzegorzek

04.05  Rodzinka.pl (234, 235) - serial, 
reż. Patrick Yoka

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (98) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (99) 
09.40  Sekrety rodziny (78) - serial
10.40  Dlaczego ja? (405) - serial
11.40  Gliniarze (398) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4599) - info
13.40  Trudne sprawy (992) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1038) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4600) - info
16.30  Na ratunek 112 (514) - serial
17.00  Gliniarze (523) - serial, Polska
18.00  Pierwsza miłość (3182) - serial, 

Polska 2021, reż. Katarzyna 
Buda, Sebastian Buttny, 
Katarzyna Klimkiewicz, Jakub 
Miszczak,  Marzena Szołtysik,  
Wojciech Todorow, wyk. Aneta 
Zając, Aleksandra Zienkiewicz, 
Maciej Tomaszewski

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Transporter - film fabularny, 

Francja/USA 2002, reż. Corey 
Yuen, Louis Leterrier, wyk. 
Jason Statham, Qi Shu, Matt 
Schulze

22.05  Love Island. Wyspa miłości 
(73) - rozrywka

23.10  Zakładnik z Wall Street - film 
fabularny, USA 2016, reż. Jodie 
Foster, wyk. George Clooney, 
Julia Roberts, Jack O’Connell

01.20  W imię zasad - film fabularny, 
USA 2014, reż. Keoni Waxman, 
wyk. Steven Seagal, Massimo 
Dobrovic, Victor Webster

03.45  Tajemnice losu (3949) - info
04.40  Disco gramy! (5036) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6325) - info
05.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika (19) 
06.00  Ukryta prawda (1008) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4120) - info
11.35  Jesteśmy w domu! (1) 
11.45  Ukryta prawda (1218) - serial
12.50  Ukryta prawda (1121) - serial
13.50  LAB (10) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

14.55  Szpital (355) - serial, Polska
15.55  Kuchenne rewolucje 
17.00  LAB (11) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

18.00  Ukryta prawda (1219) - serial, 
Polska 2021

19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (297) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6326) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3179) - serial, 

Polska 2021, wyk. Julia 
Chatys, Katarzyna Ptasińska, 
Grzegorz Kwiecień

20.55  Milionerzy (418) - rozrywka
21.30  Równi sobie (1) - rozrywka
22.30  American Pie II - film fabu-

larny, USA 2001, reż. James 
B. Rogers, wyk. Jason Biggs, 
Shannon Elizabeth, Alyson 
Hannigan

00.45  Co za tydzień (983) - info
01.20  Strzelec (3) - serial, USA 

2016, reż. Roxann Dawson, 
wyk. Ryan Phillippe, 
Shantel VanSanten, 
Cynthia Addai-Robinson

02.20  Uwaga! (6326) - info
02.40  Noc magii (582) - rozrywka
04.00  Szpital (355) - serial, Polska

 niedziela, 28 lutego

04.40  Klan (3759, 3760, 3761) 
06.00  Słownik polsko@polski (497) 
06.25  Wojsko-polskie.pl (140) - info
06.55  Słowo na niedzielę (891) - info
07.00  Msza święta z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach 

08.00  Tydzień (807) - info
08.30  Zakochaj się w Polsce (198) 
09.00  Weterynarze z sercem (99) 
09.30  Przyrodnik na tropie (18) - info
10.05  Stulecie Winnych (25) - serial
10.55  Słowo na niedzielę (891) - info
11.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Pasterz (1) - dokument
13.15  Błękitna Planeta: powrót (1) 
14.15  Z pamięci (173) - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy (271) 
14.50  Niezłomni (3) - dokument
15.00  Komisarz Alex (184) - serial
16.45  Studio Mistrzostw Świata 
16.55  Teleexpress
17.00  Mistrzostwa Świata - narciar-

stwo klasyczne, Niemcy 2021
19.15  Niezłomni (4) - dokument
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Studio Festiwalu Kultury Naro-

dowej „Pamięć i Tożsamość” 
20.05  Pogoda
20.15  Sanatorium miłości (32) 
21.10  „Sanatorium miłości” - kulisy 

programu (19) - dokument
21.20  Wyklęty - film fabularny
23.15  Niezłomni (5) - dokument
23.25  Creed: Narodziny legendy 
01.45  Życie za życie - film fabularny
04.00  Skok - film fabularny
04.55  Z pamięci (173) - publicystyka

05.25  Barwy szczęścia (2393) - serial
05.55  Barwy szczęścia (2394) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2395) - serial
07.00  M jak miłość (1569) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie (5666) 
10.30  Policzmy się dla Polski (21) 
10.35  Ostoja (2) - info
11.05  Zacznij od nowa (9) - info
11.40  The Voice Kids - rozrywka
14.00  Familiada (2698) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (964) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 
16.15  Kabaret. Super Show Dwójki 

(1) - rozrywka
17.05  Program rozrywkowy - mini 

audycja - rozrywka
17.15  Na sygnale (292) - serial
17.40  Lajk! (130) - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (108) - dokument
18.55  Smaki świata po polsku 
19.25  Rodzinka.pl (156) - serial
20.00  Postaw na milion (252) 
21.00  Tylko dla odważnych - film 

fabularny, USA 2017, reż. 
Joseph Kosinski, wyk. Josh 
Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges

23.20  Kochankowie z Księżyca - film 
fabularny, USA 2012, reż. Wes 
Anderson, wyk. Jared Gilman, 
Kara Hayward, Bruce Willis

01.05  Ptaki śpiewają w Kigali - film 
fabularny, Polska 2017, reż. 
Krzysztof Krauze, Joanna 
Kos-Krauze, wyk. Eliane 
Umuhire, Jowita Budnik, 
Witold Wieliński

03.10  S@motność w sieci - film 
fabularny, Polska 2006, 
reż. Witold Adamek, wyk. 
Magdalena Cielecka, Andrzej 
Chyra, Anna Dymna

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
- info

08.15  Gdzie jest Nemo - film 
fabularny, USA/Australia 
2003, reż. Andrew Stanton, 
Lee Unkrich

10.30  Jumanji - film fabularny, 
USA 1995, reż. Joe Johnston, 
wyk. Robin Williams, Jonathan 
Hyde, Kirsten Dunst

12.40  Kraina lodu II - film fabularny, 
USA 2019, reż. Chris Buck, 
Jennifer Lee

14.50  Czarna Pantera - film 
fabularny, USA 2018, 
reż. Ryan Coogler, 
wyk. Chadwick Boseman, 
Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong’o

17.40  Nasz nowy dom (167) 
- rozrywka

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości 

sportowe, Polska 2021
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie (391) 

- publicystyka
20.00  Love Island. Wyspa miłości 

(72) - rozrywka
22.10  Faceci w czerni 3 - film 

fabularny, USA/Emiraty 
Arabskie 2012, reż. Barry 
Sonnenfeld, wyk. Will 
Smith, Tommy Lee Jones, 
Josh Brolin

00.35  Transporter - film fabularny, 
Francja/USA 2002, reż. 
Corey Yuen, Louis Leterrier, 
wyk. Jason Statham, 
Qi Shu, Matt Schulze

02.35  Tajemnice losu (3948) 
- info

04.40  Disco gramy! (5035) 
- rozrywka

05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6324) - info
05.25  Ukryta prawda (1007) - serial, 

Polska 2019
06.25  Kuchenne rewolucje 
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika (18) 
08.00  Dzień Dobry TVN (4119) - info
11.30  Brzydula (92) - serial, Polska 

2021, wyk. Julia Kaminska, 
Filip Bobek, Maja Hirsch

12.00  Brzydula (93) - serial, Polska 
2021, wyk. Julia Kaminska, 
Filip Bobek, Maja Hirsch

12.35  Co za tydzień (983) - info
13.10  Tajemnica zawodowa (2) 

- serial, Polska 2021, wyk. 
Magdalena Różczka, Cezary 
Pazura, Piotr Stramowski

14.10  Patent na dom - info
15.10  In vitro - nauka czy cud 
16.10  Listy do M. 4 - kulisy powsta-

wania filmu - dokument, 
Polska 2020

16.45  Bardzo dziki Zachód - film 
fabularny, USA 1999, reż. Barry 
Sonnenfeld, wyk. Will Smith, 
Kevin Kline, Kenneth Branagh

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6325) - info
20.00  Szybcy i wściekli - film 

fabularny, USA/Niemcy 2001, 
reż. Mel City, Rob Cohen, 
wyk. Vin Diesel, Beau Holden, 
Paul Walker

22.15  Godzina zemsty - film 
fabularny, USA 1999, reż. Brian 
Helgeland, wyk. Mel Gibson, 
Gregg Henry, David Paymer

00.25  Klinika bez tajemnic 
- dokument, Polska 2020

01.25  Kuchenne rewolucje 
02.25  Uwaga! (6325) - info
02.45  Noc magii (581) - rozrywka

 sobota, 27 lutego

05.05  Klan (3757, 3758) - serial
06.00  Sprawa dla reportera (792) 
06.50  Policzmy się dla Polski (39) 
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.35  Rok w ogrodzie (836) - info
08.00  Rok w ogrodzie extra (180) 
08.15  Wojsko-polskie.pl (140) - info
08.40  Pełnosprawni (393) - magazyn
09.05  Prywatne życie zwierząt (12) 
09.35  Klasztory Europy - żywe ośrod-

ki duchowości (5) - dokument
10.40  Blondynka (107) - serial
11.40  Geronimo, amerykańska 

legenda - film fabularny
13.45  Okrasa łamie przepisy (271) 
14.15  Z pamięci (165) - publicystyka
14.25  Przyrodnik na tropie (17) - info
15.05  Osiecka (1) - serial
16.05  Studio Mistrzostw Świata 
16.25  Mistrzostwa Świata 

- narciarstwo klasyczne
17.30  Teleexpress
17.40  Mistrzostwa Świata 

- narciarstwo klasyczne
18.30  Sanatorium miłości (31) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Studio Festiwalu Kultury Naro-

dowej „Pamięć i Tożsamość” 
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (878) - info
20.35  Komisarz Alex (184) - serial
21.30  Creed: Narodziny legendy 

- film fabularny, reż. Ryan 
Coogler

23.50  Nie lubię poniedziałku 
- film fabularny, reż. Tadeusz 
Chmielewski

01.45  Drive Hard - ostra jazda
 - film fabularny, reż. Brian 
Trenchard-Smith

03.25  Z pamięci (165) - publicystyka
03.30  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2391) - serial
06.20  Barwy szczęścia (2392) - serial
06.55  M jak miłość (1568) - serial
07.45  Przepis dnia (8) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (5665) 
10.55  Policzmy się dla Polski (20) 
11.05  Rodzinny ekspres (166) - info
11.35  Alternatywy 4 (9) - serial, reż. 

Stanisław Bareja
13.00  Anything goes. Ale jazda! (24) 

- rozrywka
14.00  Familiada (2697) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (963) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2020 
16.20  Na dobre i na złe (799) - serial
17.20  Na sygnale (291) - serial
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion (253) 

- rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (155) - serial, 

Polska 2015, reż. Patrick Yoka, 
Marcin Ziębiński, wyk. Tomasz 
Karolak, Małgorzata Kożu-
chowska, Adam Zdrójkowski

20.00  The Voice Kids - rozrywka
21.05  The Voice Kids - rozrywka
22.15  Kabaret. Super Show Dwójki 

(1) - rozrywka
23.10  Oświadczyny po irlandzku 

- film fabularny, USA/Irlandia 
2010, reż. Anand Tucker, 
wyk. Amy Adams, Matthew 
Goode, Adam Scott

00.55  Tylko dla odważnych - film 
fabularny, USA 2017, reż. 
Joseph Kosinski, wyk. Josh 
Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges

03.10  Tylko dla twoich oczu - film 
fabularny, Wielka Brytania 
1981, reż. John Glen, 
wyk. Roger Moore, Carole 
Bouquet, Lynn-Holly Johnson

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.25  Spider-Man 3 - film fabularny, 

USA 2007, reż. Sam Raimi, 
wyk. Tobey Maguire, Kirsten 
Dunst, James Franco

10.10  Ewa gotuje (376) - info
10.40  Nasz nowy dom (166) 
11.40  Bogaty dom - biedny dom 

(2) - dokument, Polska 2019
12.40  Rolnicy. Podlasie - dokument, 

Polska 2020, reż. Marek 
Jagielski

13.45  Rolnicy - tak się żyje u nas na 
wsi (9, 10) - dokument, Polska 
2020, reż. Daniel Banaczek

14.45  Nie mów do mnie śmieciarzu! 
(12, 13) - dokument, Polska 
2020, reż. Nikola Michow

15.45  Więzienie (68, 69, 70, 71) 
- dokument, Polska 2020, 
reż. Athena Sawidis

17.45  Chłopaki do wzięcia (173, 174)
- dokument, Polska 2019, 
reż. Irena Morawska, Jerzy 
Morawski

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Czarna Pantera - film 

fabularny, USA 2018, reż. 
Ryan Coogler, wyk. Chadwick 
Boseman, Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong’o

22.55  Punisher - film fabularny, USA/
Niemcy 2004, reż. Jonathan 
Hensleigh, wyk. Thomas Jane, 
Will Patton, John Travolta

01.45  Wykiwać klawisza - film 
fabularny, USA 2005, reż. Peter 
Segal, wyk. Adam Sandler, 
Chris Rock, Burt Reynolds

04.20  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! (5034) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6323) - info
05.25  Ukryta prawda (1006) - serial, 

Polska 2019
06.25  Kuchenne rewolucje 
07.25  Kobieta na krańcu świata 

- dokument, Polska 2019
08.00  Dzień Dobry TVN (4118) - info
11.30  Brzydula (89, 90, 91) - serial, 

Polska 2021, wyk. Julia Kamin-
ska, Filip Bobek, Maja Hirsch

13.10  Na Wspólnej (3175, 3176, 
3177, 3178) - serial, Polska 
2021, wyk. Adam Fidusiewicz, 
Anna Samusionek, Marcin 
Chochlew, Pawel Burczyk, 
Lena Czaplicka, Gabriela 
Jeżółkowska, Kazimierz Mazur, 
Małgorzata Socha, Renata 
Dancewicz, Tomasz Piątkowski

15.00  Wyjątkowe domy (10) 
- dokument, Polska 2020

15.35  Appaloosa - film fabularny, 
USA 2008, reż. Ed Harris, 
wyk. Viggo Mortensen, 
Ed Harris, Renée Zellweger

18.00  Kuchenne rewolucje 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2021
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6324) - info
20.00  Czego pragną dziewczyny 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2003, reż. Dennie 
Gordon, wyk. Amanda Bynes, 
Colin Firth, Kelly Preston

22.10  Sekrety i grzeszki - film 
fabularny, USA 2011, reż. Ron 
Howard, wyk. Vince Vaughn, 
Kevin James, Jennifer Connelly

00.40  W sieci zła - film fabularny, 
USA 1998, reż. Gregory Hoblit, 
wyk. Denzel Washington, John 
Goodman, Donald Sutherland

03.15  Uwaga! (6324) - info
03.35  Noc magii (580) - rozrywka

 piątek, 26 lutego

05.15  Przysięga (359) - serial
06.05  Elif (924) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski (38) 
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Agape (151) - info
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1101) 
08.35  Ranczo (56) - serial
09.35  Komisarz Alex (98) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (264) - serial
11.25  Kasta (88) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (304) - info
12.55  Cudowny świat przyrody 
14.00  Elif (925) - serial
15.00  Wiadomości / Pogoda
15.15  Alarm! (876) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (323) 
16.05  Przysięga (360) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4539) 
17.55  Klan (3761) - serial
18.20  Kasta (100) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (8) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Studio Festiwalu Kultury Naro-

dowej „Pamięć i Tożsamość” 
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (877) - info
20.30  Leśniczówka (346) - serial
21.05  Ojciec Mateusz (303) - serial
21.55  Blondynka (107) - serial
22.40  Blondynka. Kulisy serialu (7) 
22.55  Nie lubię poniedziałku 
00.50  Drive Hard - ostra jazda
02.35  S.W.A.T. - jednostka specjalna 

(28) - serial, reż. Marc Roskin
03.30  Godziny grozy (6) - serial
04.20  Notacje (949) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.50  Górscy ratownicy (4) - serial
06.45  Anna Dymna - spotkajmy się 
07.20  Familiada (2308) - rozrywka
07.55  Pytanie na śniadanie (5664) 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (5664) 
11.10  Policzmy się dla Polski (38) 
11.20  Zacznij od nowa (8) - info
11.50  Barwy szczęścia (2394) - serial
12.25  Koło fortuny (701) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (59) - serial
14.05  Va banque (200) - rozrywka
14.35  Na sygnale (237) - serial, reż. 

Grzegorz Waller
15.10  Górscy ratownicy (13) - serial, 

reż. Dirk Pientka
16.00  Koło fortuny (962) - rozrywka
16.35  Familiada (2309) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (500) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (201) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (60) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2394) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2395) - serial
20.40  Przepis dnia (8) - info
20.55  Postaw na milion (252) 

- rozrywka
21.50  Anything goes. Ale jazda! (24) 

- rozrywka
22.45  Muzyka, taniec, zabawa (50) 

- muzyka, Polska 2020
23.50  Oddział Delta - film fabularny, 

USA/Izrael 1986, reż. Mena-
hem Golan, wyk. Chuck Norris, 
Lee Marvin, Martin Balsam

02.05  Wypisz, wymaluj... miłość - 
film fabularny, USA/Kanada/
Australia 2013, reż. Fred 
Schepisi, wyk. Clive Owen, 
Juliette Binoche, Bruce Davison

04.05  Więzy krwi - film fabularny, 
Austria 2016, reż. Michael 
Ramsauer, wyk. Ursula Strauss, 
Andreas Kiendl, Lili Epply

05.35  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (96) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (97) 
09.40  Sekrety rodziny (77) - serial
10.40  Dlaczego ja? (404) - serial
11.40  Gliniarze (397) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4598) - info
13.40  Trudne sprawy (956) - serial
14.40  Dlaczego ja? (962) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4599) - info
16.30  Na ratunek 112 (424) - serial
17.00  Gliniarze (475) - serial, Polska 

2020, reż. Anna Strzyżewska, 
Jacek Majewski, Aleksandra 
Panisko, Paweł Orwat, Piotr 
Kuciński, Tomasz Olejarczyk

18.00  Pierwsza miłość (3181) - serial, 
Polska 2021, reż. Katarzyna 
Buda, Sebastian Buttny, 
Katarzyna Klimkiewicz, Jakub 
Miszczak,  Marzena Szołtysik,  
Wojciech Todorow, wyk. Aneta 
Zając, Aleksandra Zienkiewicz, 
Maciej Tomaszewski

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Kraina lodu II - film fabularny, 

USA 2019, reż. Chris Buck, 
Jennifer Lee

22.15  Deadpool - film fabularny, 
USA 2016, reż. Tim Miller, 
wyk. Ryan Reynolds, Karan 
Soni, Ed Skrein

00.45  Ciężkie czasy - film fabularny, 
USA 2005, reż. David Ayer, 
wyk. Christian Bale, Freddy 
Rodríguez, Eva Longoria

03.20  Tajemnice losu (3947) - info
04.40  Disco gramy! (5033) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6322) - info
06.00  Ukryta prawda (1005) - serial, 

Polska 2019
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN (4117) - info
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1217) - serial, 

Polska 2021
12.50  Szpital (665) - serial, 

Polska 2017
13.50  LAB (9) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

14.55  Szpital (666) - serial, 
Polska 2017

15.55  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

17.00  LAB (10) - serial, Polska 2021, 
wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

18.00  Ukryta prawda (1218) - serial, 
Polska 2021

19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (296) 

- info
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2021
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6323) - info
20.05  King Kong - film fabularny, 

Nowa Zelandia/USA/Niemcy 
2005, reż. Peter Jackson, 
wyk. Naomi Watts, Jack Black, 
Adrien Brody

00.05  Prawdziwa zbrodnia 
- film fabularny, USA 1999, 
reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Isaiah Washington, 
LisaGay Hamilton

02.40  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

03.45  Noc magii (579) 
- rozrywka

od 26 lutego do 4 marca

 czwartek, 4 marca

05.10  Przysięga (363) - serial
06.00  Elif (928) - serial
06.50  Niezłomni (18) - dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Coś dla Ciebie (293) 
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1105) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (60) - serial
09.40  Komisarz Alex (168) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (268) - serial
11.15  Policzmy się dla Polski (26) 
11.25  Kasta (92) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.40  Zainwestuj w marzenia (30) 
12.45  Dzika Norwegia - dokument
14.00  Elif (929) - serial
14.45  Niezłomni (19) - dokument
15.00  Wiadomości / Pogoda / Alarm! 
15.30  Policzmy się dla Polski (24) 
15.35  Gra słów. Krzyżówka (327) 
16.00  Policzmy się dla Polski - info
16.05  Przysięga (364) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4543) 
17.55  Klan (3765) - serial
18.20  Kasta (103) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (12) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości / Pogoda / Alarm!
20.30  Leśniczówka (350) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (793) 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(186) - info
22.30  Magazyn kryminalny 997 (111)
23.15  Motel Polska (23) - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i Kłopo-

towski komentują świat (157)
00.35  Londyńczycy (11) - serial
01.30  Nowa (1) - serial
02.25  Ocaleni (152) - talk show
03.30  Sprawa dla reportera (793) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(186) - info

04.50  Cafe piosenka (56) - kultura
05.25  Górscy ratownicy (8) - serial, 

reż. Axel de Roche
06.10  Policzmy się dla Polski (28) 
06.20  Zacznij od nowa (9) - info
06.50  Familiada (2312) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski (29) 
07.30  Pytanie na śniadanie (5670) 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie (5670) 
11.15  Policzmy się dla Polski (42) 
11.25  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (108) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2398) - serial
12.30  Koło fortuny (705) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (63) - serial
14.05  Va banque (204) - rozrywka
14.35  Na sygnale (241) - serial
15.10  Górscy ratownicy (17) - serial, 

reż. Felix Herzogenrath, 
Roland Leyer

16.00  Koło fortuny (968) - rozrywka
16.35  Familiada (2313) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (504) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (205) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (64) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2398) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2399) - serial
20.45  Kulisy serialu „Na sygnale” 

- dokument
20.55  Na sygnale (293) - serial
21.20  Na sygnale (294) - serial
21.50  Stulecie Winnych (23, 24) 

- serial, reż. Michał Rogalski
23.45  Ośmiorniczka - film fabularny, 

reż. John Glen
01.55  Larry Crowne. Uśmiech losu 

- film fabularny, reż. Tom Hanks
03.40  Bez tożsamości (23) - serial, 

reż. Joan Noguera, Kiko Ruiz 
Claverol

04.25  Europejski Stadion Kultury 
- Rzeszów 2019 - muzyka

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (104) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (105) 
09.40  Sekrety rodziny (81) - serial
10.40  Dlaczego ja? (408) - serial
11.40  Gliniarze (401) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4602) - info
13.40  Trudne sprawy (995) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1041) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4603) - info
16.30  Na ratunek 112 (517) - serial
17.00  Gliniarze (526) - serial, Polska
18.00  Pierwsza miłość (3185) - serial, 

Polska 2021, reż. Katarzyna 
Buda, Sebastian Buttny, 
Katarzyna Klimkiewicz, Jakub 
Miszczak,  Marzena Szołtysik,  
Wojciech Todorow

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (218) 
21.05  Przyjaciółki (195) - serial, Polska 

2020, reż. Filip Gieldon, Jacek 
Sołtysiak, Sylwia Rosak, wyk. 
Małgorzata Socha, Joanna 
Liszowska, Anita Sokołowska

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(76) - rozrywka

23.10  Spadkobiercy - film fabularny, 
USA 2011, reż. Alexander 
Payne, wyk. George Clooney, 
Shailene Woodley, Amara 
Miller

01.45  Dzień Matki - film fabularny, 
USA 2016, reż. Garry Marshall, 
wyk. Jennifer Aniston, Kate 
Hudson, Julia Roberts

04.25  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! (5039) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6328) - info
06.00  Ukryta prawda (1123) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4123) - info
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1221) - serial
12.50  Ukryta prawda (1124) - serial
13.50  LAB (13) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

14.55  Szpital (358) - serial, Polska
15.55  Kuchenne rewolucje 
17.00  LAB (14) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

18.00  Ukryta prawda (1222) - serial, 
Polska 2021

19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (300) 
19.35  Sport - wiadomości 

sportowe, Polska 2021
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6329) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3182) - serial, 

Polska 2021, wyk. Kazimierz 
Mazur, Tomasz Piątkowski, 
Julia Chatys

20.55  Milionerzy (421) - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.35  Po prostu przyjaźń - film 

fabularny, Polska 2017, 
reż. Filip Zylber, wyk. Marcin 
Perchuć, Sonia Bohosiewicz, 
Agnieszka Więdłocha

01.15  Chyłka - Rewizja (3) - serial, 
Polska 2020, reż. Łukasz 
Palkowski, Marek Wróbel, 
wyk. Magdalena Cielecka, 
Filip Pławiak, Jakub Gierszał

02.20  Uwaga! (6329) - info
02.40  Noc magii (585) - rozrywka
04.00  Szpital (358) - serial, Polska 

2015

 środa, 3 marca

05.10  Przysięga (362) - serial
06.00  Elif (927) - serial
06.50  Niezłomni (15) - dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Rodzinny ekspres (166) - info
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1104) 
08.30  Niezłomni (16) - dokument
08.35  Ranczo (59) - serial
09.35  Komisarz Alex (167) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (267) - serial
11.25  Kasta (78) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (180) 
12.50  Niezłomni (17) - dokument
12.55  Kazuar - ptasi dinozaur 
14.00  Elif (928) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski (23) 
15.00  Wiadomości / Pogoda
15.15  Alarm! (880) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (326) 
16.05  Przysięga (363) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4542) 
17.55  Klan (3764) - serial
18.20  Kasta (92) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (11) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości / Pogoda
20.10  Alarm! (881) - info
20.30  Leśniczówka (349) - serial
20.55  Puchar Króla - piłka nożna
22.00  Puchar Króla - piłka nożna
23.05  Kakofonia Donbasu - dokument
00.20  McMafia (8) - serial
01.30  Krew, pot i... kłamstwa - film 

telewizyjny, USA 2018
03.00  Wojsko-polskie.pl (140) - info
03.30  Chichot losu (6) - serial
04.30  Notacje - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.25  Górscy ratownicy (7) - serial, 
reż. Axel de Roche

06.15  Policzmy się dla Polski (26) 
06.20  Pożyteczni.pl (223) - info
06.50  Familiada (2311) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski (27) 
07.30  Pytanie na śniadanie (5669) 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie (5669) 
11.15  Policzmy się dla Polski (41) 
11.25  Rodzinka.pl (111) - serial, reż. 

Patrick Yoka, Marcin Ziębiński
11.50  Barwy szczęścia (2397) - serial
12.30  Koło fortuny (704) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (62) - serial
14.05  Va banque (203) - rozrywka
14.35  Na sygnale (240) - serial, 

reż. Michał Węgrzyn
15.10  Górscy ratownicy (16) - serial, 

reż. Dirk Pientka
16.00  Koło fortuny (967) - rozrywka
16.35  Familiada (2312) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (503) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (204) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (63) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2397) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2398) - serial
20.40  Kulisy serialu „Na dobre 

i na złe” - dokument
20.50  Na dobre i na złe (800) - serial
21.45  Stulecie Winnych (21) - serial, 

reż. Michał Rogalski
22.40  Stulecie Winnych (22) - serial, 

reż. Michał Rogalski
23.40  Kilka słów o miłości - film 

fabularny, reż. Rick Bota
01.15  W pułapce miłości (1) 

- film fabularny, reż. Manuel 
Estudillo

02.20  Żyć pełnią życia - dokument, 
reż. Sky Bergman

03.25  Defekt (8) - serial, reż. Maciej 
Dutkiewicz

04.25  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (102) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (103) 
09.40  Sekrety rodziny (80) - serial
10.40  Dlaczego ja? (407) - serial
11.40  Gliniarze (400) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4601) - info
13.40  Trudne sprawy (994) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1040) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4602) - info
16.30  Na ratunek 112 (516) - serial
17.00  Gliniarze (525) - serial, Polska
18.00  Pierwsza miłość (3184) - serial, 

Polska 2021, reż. Katarzyna 
Buda, Sebastian Buttny, 
Katarzyna Klimkiewicz, Jakub 
Miszczak,  Marzena Szołtysik,  
Wojciech Todorow

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (217) 
21.05  Komisarz mama (1) - serial, 

Polska 2020, reż. Marcin Zię-
biński, wyk. Paulina Chruściel, 
Wojciech Zieliński,  Arkadiusz 
Smoleński

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(75) - rozrywka

23.25  John Tucker musi odejść - film 
fabularny, USA/Kanada 2006, 
reż. Betty Thomas, wyk. 
Jesse Metcalfe, Brittany Snow, 
Ashanti

01.20  Grzanie ławy - film fabularny, 
USA 2006, reż. Dennis Dugan, 
wyk. Rob Schneider, David 
Spade, Jon Heder

03.15  Tajemnice losu (3951) - info
04.40  Disco gramy! (5038) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6327) - info
06.00  Ukryta prawda (1122) - serial, 

Polska 2019
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4122) - info
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1220) - serial, 

Polska 2021
12.50  Ukryta prawda (1123) - serial
13.50  LAB (12) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

14.55  Szpital (357) - serial, Polska
15.55  Kuchenne rewolucje 
17.00  LAB (13) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

18.00  Ukryta prawda (1221) - serial, 
Polska 2021

19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (299) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2021
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6328) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3181) - serial, 

Polska 2021, wyk. Julia Chatys, 
Krzysztof Wieszczek, Joanna 
Jabłczyńska

20.55  Milionerzy (420) - rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (3) 

- serial, Polska 2021, wyk. 
Magdalena Różczka, Cezary 
Pazura, Piotr Stramowski

22.30  Kroniki Riddicka - film 
fabularny, USA 2004, reż. David 
Twohy, wyk. Vin Diesel, Colm 
Feore, Thandie Newton

01.00  Superwizjer (1205) - info
01.35  Klinika bez tajemnic - doku-

ment, Polska 2020
02.35  Uwaga! (6328) - info
02.55  Noc magii (584) - rozrywka
04.15  Szpital (357) - serial, Polska

 wtorek, 2 marca

06.00  Elif (926) - serial
06.50  Niezłomni (12) - dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Kościół z bliska (443) - info
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1103) 
08.30  Niezłomni (13) - dokument
08.40  Ranczo (58) - serial
09.40  Komisarz Alex (166) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (266) - serial
11.25  Kasta (81) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (131) 
12.45  Niezłomni (14) - dokument
12.55  Podniebni akrobaci - dokument
14.00  Elif (927) - serial
15.00  Wiadomości / Pogoda
15.15  Alarm! (879) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (325) 
16.05  Przysięga (362) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4541) 
17.55  Klan (3763) - serial
18.20  Kasta (78) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (10) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości / Pogoda
20.10  Alarm! (880) - info
20.30  Leśniczówka (348) - serial
21.00  Górski - 100 lat - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(907) - info
22.45  Ocaleni (152) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(185) - info
00.25  Białe noce - film fabularny
02.50  Mała matura 1947 (1) - serial
03.45  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(907) - info
04.40  Notacje - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (55) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (6) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski (24) 
06.25  To Bóg daje talenty 
06.50  Familiada (2310) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski (25) 
07.30  Pytanie na śniadanie (5668) 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie (5668) 
11.15  Policzmy się dla Polski (40) 
11.25  Rodzinka.pl (110) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2396) - serial
12.30  Koło fortuny (703) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (61) - serial
14.05  Va banque (202) - rozrywka
14.35  Na sygnale (239) - serial
15.10  Górscy ratownicy (15) - serial
16.00  Koło fortuny (966) - rozrywka
16.35  Familiada (2311) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (502) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (203) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (62) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2396) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2397) - serial
20.45  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1304) - dokument
20.55  M jak miłość (1571) - serial
21.50  Stulecie Winnych (19) - serial
22.35  Zainwestuj w marzenia 
22.45  Stulecie Winnych (20) - serial, 

reż. Michał Rogalski, wyk. Kin-
ga Preis, Jan Wieczorkowski, 
Weronika Humaj

23.35  Historia, której nie pamiętam 
- dokument, Polska 2019

00.40  Paciorki jednego różańca 
- film fabularny, Polska 1980, 
reż. Kazimierz Kutz

02.30  Mistrz - film fabularny, 
Polska/Niemcy 2005, 
reż. Piotr Trzaskalski

04.30  Człowiek, który chciał zobaczyć 
wszystko - dokument, Hiszpa-
nia 2017, reż. Albert Albacete

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (100) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (101) 
09.40  Sekrety rodziny (79) - serial
10.40  Dlaczego ja? (406) - serial
11.40  Gliniarze (399) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4600) - info
13.40  Trudne sprawy (993) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1039) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4601) - info
16.30  Na ratunek 112 (515) - serial
17.00  Gliniarze (524) - serial, Polska 

2021, reż. Anna Strzyżewska, 
wyk. Ewelina Ruckgaber, Piotr 
Mróz, Arkadiusz Krygier

18.00  Pierwsza miłość (3183) - serial, 
Polska 2021, reż. Katarzyna 
Buda, Sebastian Buttny, 
Katarzyna Klimkiewicz, Jakub 
Miszczak,  Marzena Szołtysik,  
Wojciech Todorow, wyk. Aneta 
Zając, Aleksandra Zienkiewicz, 
Maciej Tomaszewski

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (15) 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(74) - rozrywka
23.10  Nigdy więcej - film fabularny, 

USA 2002, reż. Michael Apted, 
wyk. Jennifer Lopez, Billy 
Campbell, Tessa Allen

01.50  12 rund 2 - film fabularny, 
USA 2013, reż. Roel Reiné, 
wyk. Randy Orton, Tom 
Stevens, Brian Markinson

03.50  Tajemnice losu (3950) - info
04.40  Disco gramy! (5037) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6326) - info
06.00  Ukryta prawda (1121) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4121) - info
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1219) - serial
12.50  Ukryta prawda (1122) - serial
13.50  LAB (11) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

14.55  Szpital (356) - serial, Polska
15.55  Kuchenne rewolucje 
17.00  LAB (12) - serial, Polska 2021
18.00  Ukryta prawda (1220) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (298) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6327) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3180) - serial, 

Polska 2021, wyk. Joanna 
Jabłczyńska, Krzysztof 
Wieszczek, Wojciech Błach

20.55  Milionerzy (419) - rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (3) - serial, 

Polska 2020, reż. Łukasz 
Palkowski, Marek Wróbel, 
wyk. Magdalena Cielecka, 
Filip Pławiak, Jakub Gierszał

22.30  Kuba Wojewódzki - talk show
23.30  Superwizjer (1205) - info
00.05  Klinika bez tajemnic 

- dokument, Polska 2020
01.05  Na granicy światów (10) 

- serial, USA/Wielka Brytania 
2018, reż. David Von Ancken, 
wyk. Harriet Dyer, Justin 
Cornwell, Cindy Luna

02.05  Niewierni (7) - serial, USA 
2014, reż. Kevin Bray, wyk. 
Matt Passmore, Stephanie 
Szostak, Blair Redford

03.05  Uwaga! (6327) - info
03.25  Noc magii (583) - rozrywka



www.inowroclaw.naszemiasto.pl 26 lutego 2021  9

od 26 lutego do 4 marca

 czwartek, 4 marca

05.10  Przysięga (363) - serial
06.00  Elif (928) - serial
06.50  Niezłomni (18) - dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Coś dla Ciebie (293) 
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1105) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (60) - serial
09.40  Komisarz Alex (168) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (268) - serial
11.15  Policzmy się dla Polski (26) 
11.25  Kasta (92) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.40  Zainwestuj w marzenia (30) 
12.45  Dzika Norwegia - dokument
14.00  Elif (929) - serial
14.45  Niezłomni (19) - dokument
15.00  Wiadomości / Pogoda / Alarm! 
15.30  Policzmy się dla Polski (24) 
15.35  Gra słów. Krzyżówka (327) 
16.00  Policzmy się dla Polski - info
16.05  Przysięga (364) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4543) 
17.55  Klan (3765) - serial
18.20  Kasta (103) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (12) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości / Pogoda / Alarm!
20.30  Leśniczówka (350) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (793) 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(186) - info
22.30  Magazyn kryminalny 997 (111)
23.15  Motel Polska (23) - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i Kłopo-

towski komentują świat (157)
00.35  Londyńczycy (11) - serial
01.30  Nowa (1) - serial
02.25  Ocaleni (152) - talk show
03.30  Sprawa dla reportera (793) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(186) - info

04.50  Cafe piosenka (56) - kultura
05.25  Górscy ratownicy (8) - serial, 

reż. Axel de Roche
06.10  Policzmy się dla Polski (28) 
06.20  Zacznij od nowa (9) - info
06.50  Familiada (2312) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski (29) 
07.30  Pytanie na śniadanie (5670) 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie (5670) 
11.15  Policzmy się dla Polski (42) 
11.25  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (108) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2398) - serial
12.30  Koło fortuny (705) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (63) - serial
14.05  Va banque (204) - rozrywka
14.35  Na sygnale (241) - serial
15.10  Górscy ratownicy (17) - serial, 

reż. Felix Herzogenrath, 
Roland Leyer

16.00  Koło fortuny (968) - rozrywka
16.35  Familiada (2313) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (504) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (205) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (64) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2398) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2399) - serial
20.45  Kulisy serialu „Na sygnale” 

- dokument
20.55  Na sygnale (293) - serial
21.20  Na sygnale (294) - serial
21.50  Stulecie Winnych (23, 24) 

- serial, reż. Michał Rogalski
23.45  Ośmiorniczka - film fabularny, 

reż. John Glen
01.55  Larry Crowne. Uśmiech losu 

- film fabularny, reż. Tom Hanks
03.40  Bez tożsamości (23) - serial, 

reż. Joan Noguera, Kiko Ruiz 
Claverol

04.25  Europejski Stadion Kultury 
- Rzeszów 2019 - muzyka

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (104) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (105) 
09.40  Sekrety rodziny (81) - serial
10.40  Dlaczego ja? (408) - serial
11.40  Gliniarze (401) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4602) - info
13.40  Trudne sprawy (995) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1041) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4603) - info
16.30  Na ratunek 112 (517) - serial
17.00  Gliniarze (526) - serial, Polska
18.00  Pierwsza miłość (3185) - serial, 

Polska 2021, reż. Katarzyna 
Buda, Sebastian Buttny, 
Katarzyna Klimkiewicz, Jakub 
Miszczak,  Marzena Szołtysik,  
Wojciech Todorow

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (218) 
21.05  Przyjaciółki (195) - serial, Polska 

2020, reż. Filip Gieldon, Jacek 
Sołtysiak, Sylwia Rosak, wyk. 
Małgorzata Socha, Joanna 
Liszowska, Anita Sokołowska

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(76) - rozrywka

23.10  Spadkobiercy - film fabularny, 
USA 2011, reż. Alexander 
Payne, wyk. George Clooney, 
Shailene Woodley, Amara 
Miller

01.45  Dzień Matki - film fabularny, 
USA 2016, reż. Garry Marshall, 
wyk. Jennifer Aniston, Kate 
Hudson, Julia Roberts

04.25  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! (5039) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6328) - info
06.00  Ukryta prawda (1123) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4123) - info
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1221) - serial
12.50  Ukryta prawda (1124) - serial
13.50  LAB (13) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

14.55  Szpital (358) - serial, Polska
15.55  Kuchenne rewolucje 
17.00  LAB (14) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

18.00  Ukryta prawda (1222) - serial, 
Polska 2021

19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (300) 
19.35  Sport - wiadomości 

sportowe, Polska 2021
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6329) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3182) - serial, 

Polska 2021, wyk. Kazimierz 
Mazur, Tomasz Piątkowski, 
Julia Chatys

20.55  Milionerzy (421) - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.35  Po prostu przyjaźń - film 

fabularny, Polska 2017, 
reż. Filip Zylber, wyk. Marcin 
Perchuć, Sonia Bohosiewicz, 
Agnieszka Więdłocha

01.15  Chyłka - Rewizja (3) - serial, 
Polska 2020, reż. Łukasz 
Palkowski, Marek Wróbel, 
wyk. Magdalena Cielecka, 
Filip Pławiak, Jakub Gierszał

02.20  Uwaga! (6329) - info
02.40  Noc magii (585) - rozrywka
04.00  Szpital (358) - serial, Polska 

2015
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05.10  Przysięga (362) - serial
06.00  Elif (927) - serial
06.50  Niezłomni (15) - dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Rodzinny ekspres (166) - info
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1104) 
08.30  Niezłomni (16) - dokument
08.35  Ranczo (59) - serial
09.35  Komisarz Alex (167) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (267) - serial
11.25  Kasta (78) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (180) 
12.50  Niezłomni (17) - dokument
12.55  Kazuar - ptasi dinozaur 
14.00  Elif (928) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski (23) 
15.00  Wiadomości / Pogoda
15.15  Alarm! (880) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (326) 
16.05  Przysięga (363) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4542) 
17.55  Klan (3764) - serial
18.20  Kasta (92) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (11) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości / Pogoda
20.10  Alarm! (881) - info
20.30  Leśniczówka (349) - serial
20.55  Puchar Króla - piłka nożna
22.00  Puchar Króla - piłka nożna
23.05  Kakofonia Donbasu - dokument
00.20  McMafia (8) - serial
01.30  Krew, pot i... kłamstwa - film 

telewizyjny, USA 2018
03.00  Wojsko-polskie.pl (140) - info
03.30  Chichot losu (6) - serial
04.30  Notacje - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.25  Górscy ratownicy (7) - serial, 
reż. Axel de Roche

06.15  Policzmy się dla Polski (26) 
06.20  Pożyteczni.pl (223) - info
06.50  Familiada (2311) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski (27) 
07.30  Pytanie na śniadanie (5669) 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie (5669) 
11.15  Policzmy się dla Polski (41) 
11.25  Rodzinka.pl (111) - serial, reż. 

Patrick Yoka, Marcin Ziębiński
11.50  Barwy szczęścia (2397) - serial
12.30  Koło fortuny (704) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (62) - serial
14.05  Va banque (203) - rozrywka
14.35  Na sygnale (240) - serial, 

reż. Michał Węgrzyn
15.10  Górscy ratownicy (16) - serial, 

reż. Dirk Pientka
16.00  Koło fortuny (967) - rozrywka
16.35  Familiada (2312) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (503) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (204) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (63) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2397) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2398) - serial
20.40  Kulisy serialu „Na dobre 

i na złe” - dokument
20.50  Na dobre i na złe (800) - serial
21.45  Stulecie Winnych (21) - serial, 

reż. Michał Rogalski
22.40  Stulecie Winnych (22) - serial, 

reż. Michał Rogalski
23.40  Kilka słów o miłości - film 

fabularny, reż. Rick Bota
01.15  W pułapce miłości (1) 

- film fabularny, reż. Manuel 
Estudillo

02.20  Żyć pełnią życia - dokument, 
reż. Sky Bergman

03.25  Defekt (8) - serial, reż. Maciej 
Dutkiewicz

04.25  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (102) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (103) 
09.40  Sekrety rodziny (80) - serial
10.40  Dlaczego ja? (407) - serial
11.40  Gliniarze (400) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4601) - info
13.40  Trudne sprawy (994) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1040) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4602) - info
16.30  Na ratunek 112 (516) - serial
17.00  Gliniarze (525) - serial, Polska
18.00  Pierwsza miłość (3184) - serial, 

Polska 2021, reż. Katarzyna 
Buda, Sebastian Buttny, 
Katarzyna Klimkiewicz, Jakub 
Miszczak,  Marzena Szołtysik,  
Wojciech Todorow

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (217) 
21.05  Komisarz mama (1) - serial, 

Polska 2020, reż. Marcin Zię-
biński, wyk. Paulina Chruściel, 
Wojciech Zieliński,  Arkadiusz 
Smoleński

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(75) - rozrywka

23.25  John Tucker musi odejść - film 
fabularny, USA/Kanada 2006, 
reż. Betty Thomas, wyk. 
Jesse Metcalfe, Brittany Snow, 
Ashanti

01.20  Grzanie ławy - film fabularny, 
USA 2006, reż. Dennis Dugan, 
wyk. Rob Schneider, David 
Spade, Jon Heder

03.15  Tajemnice losu (3951) - info
04.40  Disco gramy! (5038) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6327) - info
06.00  Ukryta prawda (1122) - serial, 

Polska 2019
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4122) - info
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1220) - serial, 

Polska 2021
12.50  Ukryta prawda (1123) - serial
13.50  LAB (12) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

14.55  Szpital (357) - serial, Polska
15.55  Kuchenne rewolucje 
17.00  LAB (13) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

18.00  Ukryta prawda (1221) - serial, 
Polska 2021

19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (299) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2021
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6328) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3181) - serial, 

Polska 2021, wyk. Julia Chatys, 
Krzysztof Wieszczek, Joanna 
Jabłczyńska

20.55  Milionerzy (420) - rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (3) 

- serial, Polska 2021, wyk. 
Magdalena Różczka, Cezary 
Pazura, Piotr Stramowski

22.30  Kroniki Riddicka - film 
fabularny, USA 2004, reż. David 
Twohy, wyk. Vin Diesel, Colm 
Feore, Thandie Newton

01.00  Superwizjer (1205) - info
01.35  Klinika bez tajemnic - doku-

ment, Polska 2020
02.35  Uwaga! (6328) - info
02.55  Noc magii (584) - rozrywka
04.15  Szpital (357) - serial, Polska

 wtorek, 2 marca

06.00  Elif (926) - serial
06.50  Niezłomni (12) - dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Kościół z bliska (443) - info
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1103) 
08.30  Niezłomni (13) - dokument
08.40  Ranczo (58) - serial
09.40  Komisarz Alex (166) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (266) - serial
11.25  Kasta (81) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (131) 
12.45  Niezłomni (14) - dokument
12.55  Podniebni akrobaci - dokument
14.00  Elif (927) - serial
15.00  Wiadomości / Pogoda
15.15  Alarm! (879) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (325) 
16.05  Przysięga (362) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4541) 
17.55  Klan (3763) - serial
18.20  Kasta (78) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (10) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości / Pogoda
20.10  Alarm! (880) - info
20.30  Leśniczówka (348) - serial
21.00  Górski - 100 lat - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(907) - info
22.45  Ocaleni (152) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(185) - info
00.25  Białe noce - film fabularny
02.50  Mała matura 1947 (1) - serial
03.45  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(907) - info
04.40  Notacje - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (55) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (6) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski (24) 
06.25  To Bóg daje talenty 
06.50  Familiada (2310) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski (25) 
07.30  Pytanie na śniadanie (5668) 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie (5668) 
11.15  Policzmy się dla Polski (40) 
11.25  Rodzinka.pl (110) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2396) - serial
12.30  Koło fortuny (703) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (61) - serial
14.05  Va banque (202) - rozrywka
14.35  Na sygnale (239) - serial
15.10  Górscy ratownicy (15) - serial
16.00  Koło fortuny (966) - rozrywka
16.35  Familiada (2311) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (502) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (203) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (62) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2396) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2397) - serial
20.45  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1304) - dokument
20.55  M jak miłość (1571) - serial
21.50  Stulecie Winnych (19) - serial
22.35  Zainwestuj w marzenia 
22.45  Stulecie Winnych (20) - serial, 

reż. Michał Rogalski, wyk. Kin-
ga Preis, Jan Wieczorkowski, 
Weronika Humaj

23.35  Historia, której nie pamiętam 
- dokument, Polska 2019

00.40  Paciorki jednego różańca 
- film fabularny, Polska 1980, 
reż. Kazimierz Kutz

02.30  Mistrz - film fabularny, 
Polska/Niemcy 2005, 
reż. Piotr Trzaskalski

04.30  Człowiek, który chciał zobaczyć 
wszystko - dokument, Hiszpa-
nia 2017, reż. Albert Albacete

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (100) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (101) 
09.40  Sekrety rodziny (79) - serial
10.40  Dlaczego ja? (406) - serial
11.40  Gliniarze (399) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4600) - info
13.40  Trudne sprawy (993) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1039) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4601) - info
16.30  Na ratunek 112 (515) - serial
17.00  Gliniarze (524) - serial, Polska 

2021, reż. Anna Strzyżewska, 
wyk. Ewelina Ruckgaber, Piotr 
Mróz, Arkadiusz Krygier

18.00  Pierwsza miłość (3183) - serial, 
Polska 2021, reż. Katarzyna 
Buda, Sebastian Buttny, 
Katarzyna Klimkiewicz, Jakub 
Miszczak,  Marzena Szołtysik,  
Wojciech Todorow, wyk. Aneta 
Zając, Aleksandra Zienkiewicz, 
Maciej Tomaszewski

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (15) 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(74) - rozrywka
23.10  Nigdy więcej - film fabularny, 

USA 2002, reż. Michael Apted, 
wyk. Jennifer Lopez, Billy 
Campbell, Tessa Allen

01.50  12 rund 2 - film fabularny, 
USA 2013, reż. Roel Reiné, 
wyk. Randy Orton, Tom 
Stevens, Brian Markinson

03.50  Tajemnice losu (3950) - info
04.40  Disco gramy! (5037) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6326) - info
06.00  Ukryta prawda (1121) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4121) - info
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1219) - serial
12.50  Ukryta prawda (1122) - serial
13.50  LAB (11) - serial, Polska 2021, 

wyk. Alina Kamińska, Marcin 
Sianko, Ewelina Starejki

14.55  Szpital (356) - serial, Polska
15.55  Kuchenne rewolucje 
17.00  LAB (12) - serial, Polska 2021
18.00  Ukryta prawda (1220) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (298) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6327) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3180) - serial, 

Polska 2021, wyk. Joanna 
Jabłczyńska, Krzysztof 
Wieszczek, Wojciech Błach

20.55  Milionerzy (419) - rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (3) - serial, 

Polska 2020, reż. Łukasz 
Palkowski, Marek Wróbel, 
wyk. Magdalena Cielecka, 
Filip Pławiak, Jakub Gierszał

22.30  Kuba Wojewódzki - talk show
23.30  Superwizjer (1205) - info
00.05  Klinika bez tajemnic 

- dokument, Polska 2020
01.05  Na granicy światów (10) 

- serial, USA/Wielka Brytania 
2018, reż. David Von Ancken, 
wyk. Harriet Dyer, Justin 
Cornwell, Cindy Luna

02.05  Niewierni (7) - serial, USA 
2014, reż. Kevin Bray, wyk. 
Matt Passmore, Stephanie 
Szostak, Blair Redford

03.05  Uwaga! (6327) - info
03.25  Noc magii (583) - rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

NIEDZIELA 28.02.2021

23:20

FILM SF 12

Czarna Pantera
BLACK PANTHER, USA 2018

Książę T'Challa po śmierci ojca powraca 
do Wakandy, aby przejąć władzę. 
Szybko okazuje się, że będzie musiał 
się zmierzyć z dawnym wrogiem. 
 

CZAS TRWANIA: 102 MINUT
REŻYSERIA: ORIOL PAULO

8 
OCENA 

REDAKCJI

FILM PRZYGODOWY 12

King Kong
KING KONG, NOWA ZELANDIA/USA/NIEMCY 2005

Nowy Jork, 1932 r. Artystka 
wodewilowa dostaje rolę w filmie, 
do którego zdjęcia powstaną na 
tajemniczej wyspie. Uprowadzona 
i złożona w ofierze olbrzymiemu 
gorylowi kobieta wzbudza jego 
uczucie.

CZAS TRWANIA: 187 MINUT
REŻYSERIA: PETER JACKSON

9 
OCENA 

REDAKCJI

KOMEDIA 12

Kochankowie  
z Księżyca
MOONRISE KINGDOM, USA 2012

New Penzance Island, lato 1965 r. 
12-letni skaut ucieka z niewiele starszą 
ukochaną, by podążyć szlakiem Indian 
plemienia Chickchaw. Za zaginionymi 
wyrusza pościg. 
 
 
 

CZAS TRWANIA: 90 MINUT
REŻYSERIA: WES ANDERSON

8 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 27.02.2021

20:00
PIĄTEK 26.02.2021

20:05 



4  11 stycznia 2019  www.inowroclaw.naszemiasto.pl10 26 lutego 2021 www.inowroclaw.naszemiasto.pl10 www.inowroclaw.naszemiasto.pl

W trakcie harcerskiej gali „Nie-
zwyczajni” poznaliśmy zwy-
cięzców w czterech katego-
riach: drużynowy, bohater 
w maseczce, harcerski specjali-
sta i praca z kadrą. 

Roksana Jankowska jest 
instruktorką Hufca ZHP Ino-
wrocław, drużynową 14 Dru-
żyny Wędrowniczej „Iniema-
mocni”, instruktorką Zespołu 
Wędrowniczego Wydziału 
Wsparcia Metodycznego Głów-
nej Kwatery ZHP, członkinią Ze-
społu Programowo-Metodycz-
nego Chorągwi Kujawsko-Po-
morskiej ZHP oraz członkinią 
Międzyhufcowego Zespołu Ka-
dry Kształcącej. 

Czym jest i co daje zwycię-
stwo w takim plebiscycie? - Jest 
to przede wszystkim ogromne 

wyróżnienie i docenienie mo-
jej pracy jako drużynowej. To 
nie tylko mój prywatny sukces, 
ale sukces całej drużyny. 
Gdyby nie ci wspaniali młodzi 
ludzie nie byłoby mnie i tych 
wszystkich działań, które mia-

łam przyjemność realizować w  
2020 roku. Z taką świetną 
grupą nastolatków (osoby 16+) 
można iść na koniec świata 
i zmieniać go na lepszy niż za-
staliśmy - wyznaje Roksana 
Jankowska. 

Podkreśla, że otrzymanie 
Złotej Róży z pewnością moty-
wuje do dalszej działalności 
i wypełniania misji Związku 
Harcerstwa Polskiego. 

- Myślę, że za kilka lat ci 
młodzi ludzie, którzy teraz są 
wędrownikami. Staną się in-
struktorami, będą pełnić różno-
rodne funkcje na różnych 
szczeblach struktury ZHP. Tego 
im wszystkim życzę z całego 
serca - mówi laureatka.  

Cytuje Stefana Mirow -
skiego: „Prawdziwy autorytet 
tworzy tylko osobisty przykład, 
prawdziwość czynów, odpowie-
dzialność, porządek i konse-
kwencja”. 

- To wielkie wyróżnienie 
być autorytetem dla nastolat-
ków, wielka radość móc z nimi 
działać, robić dobrą robotę 
i czerpać od nich energię - do-
daje Roksana Jankowska.

Roksana Jankowska 
została wyróżniona
W poniedziałek w Dniu Myśli 
Braterskiej odbyła się transmi-
sja Gali „Niezwyczajni’’ Cho-
rągwi Kujawsko-Pomorskiej 
ZHP 2020. Roksana Jankow-
ska HR, instruktorka Hufca 
ZHP Inowrocław, została laure-
atką harcerskiego plebiscytu 
w kategorii - drużynowy!
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- Rozpoczęliśmy okres Wiel-
kiego Postu. To szczególny czas, 
kiedy w naszej katolickiej po-
bożności pochylamy się 
nad Męką Pańską, szczególnie 
podczas nabożeństw Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żali. 
Od prawie czterech wieków 
w wyjątkowym przeżywaniu 
Męki i Śmierci Pana Jezusa po-
maga nam Kalwaria Pakoska 
zwana też Kujawską Jerozolimą 
- mówią Franciszkanie. 

W każdy piątek Wielkiego 
Postu o godz. 9 i 16.30 odby-
wają się Drogi Krzyżowe 
na ścieżkach Kalwarii Pa-
koskiej. Początek przy kaplicy 
Piłat, a zakończenie na Wzgó-
rzu Kalwaryjskim. 

W związku z sytuacją epi-
demiczną każdy z uczestników 

Drogi Krzyżowej musi mieć 
na twarzy maseczkę ochronną 
i zachowywać tak zwany spo-
łeczny dystans. Ponieważ 
w świątyni na Wzgórzu Kalwa-

ryjskim obowiązuje limit osób, 
Drogi Krzyżowe nie kończą się 
mszą świętą. Jest jednak możli-
wość przyjęcia komunii św.      
(FI)

Drogi Krzyżowe 
na Kalwarii Pakoskiej
19 lutego w śniegu po kostki 
i przy padającym deszczu, 
wierni uczestniczyli w pierw-
szej z tegorocznych wielko-
postnych Dróg Krzyżowych 
na Kalwarii Pakoskiej. 
Do udziału w tych nabożeń-
stwach zachęcają Franciszka-
nie z klasztoru w Pakości.
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REKLAMA 0010055121

* Zapewniamy pełen zakres usług
*  Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem
*     Oferujemy bezgotówkowy system rozliczania kosztów 

(ZUS, KRUS, policja, wojsko, więziennictwo)
* Dysponujemy własną chłodnią w Kruszwicy
* Jesteśmy producentem trumien - trumny

  już od 300 zł
*  W związku z zaleceniami Sanepidu i wychodząc

naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy

   TRUMNY Z WITRYNĄ
* Baldachim i winda nagrobna GRATIS
* Dom Pogrzebowy w Kruszwicy

Inowrocław, ul. Św. Ducha 53        Kruszwica, ul. Kolegiacka 12F 
tel. 52/357-16-04,  52/357-53-41

e-mail: inluctu1@interia.pl        www.inluctu.pl

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy 
z Centrum Badania Opinii Klientów certyfikat 

FIRMA GODNA ZAUFANIA
za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu 

działalności biznesowej 
oraz rzetelne podejście do zobowiązań 

wobec Klientów i Kontrahentów
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26 LUTEGO 
1931 - kupiec Marian Lipczyński 

został burmistrzem Pakości. 
27  LUTEGO 

1977 - otwarty został Klub  
Międzynarodowej Prasy 

i Książki w Inowrocławiu. 
28  LUTEGO 

1837 - urodził się Józef 
Chociszewski, pisarz ludowy, 

publicysta, księgarz i wy-
dawca, pierwszy redaktor 

„Dziennika Kujawskiego”, wie-
lokrotnie represjonowany 
przez władze niemieckie.  

1  MARCA 
1852 - urodził się Józef Kazi-
mierz Grosman, bankowiec, 

kupiec i działacz polityczny. Był 
dyrektorem Banku Ludowego. 
W latach 1903-1905 stał na czele 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Inowrocławiu. Wal-
czył o prawa polityczne dla Po-
laków i występował w obronie 

języka polskiego.  
1898 - w Niemojewie urodził się 
Józef Buczkowski, ogniomistrz, 
uczestnik wojny polsko-radzie-

ckiej w 1920 r., odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari. W 1925 
r. wyznaczony został do uro-

czystego losowania pobojowi-
ska, z którego pobrano prochy 
żołnierskie do Grobu Niezna-

nego Żołnierza.  
1941 - w obozie koncentracyjnym 

Mauthausen zginął Stanisław 
Piotr Lachowski (ur. 1885), mistrz 

drukarski, działacz narodowy. 
Przez 30 lat (1909-1939) pracował 

społecznie w TG „Sokół”. 
1947 - ukazał się pierwszy nu-

mer gazety „Ziemia Kujawska”. 
2  MARCA 

1878 - urodził się Kazimierz 
Stankowski, ksiądz, działacz 

społeczny i narodowy.  
W 1908 r. założył w Inowrocła-

wiu Towarzystwo Kobiet 
„Zgoda”, był głównym motorem 
poczynań Towarzystwa „Wyz-

wolenie”, którego zadaniem 
była walka z plagą alkoholizmu.  
1979 - Szkoła Podstawowa nr 1 

w Inowrocławiu (dawna Szkoła 
św. Wojciecha) otrzymała imię 

kpt. Pawła Cymsa. 
3  MARCA 

1907 - urodził się Stanisław Si-
mon, rabin żydowski, autor 
pracy „Żydzi inowrocławscy 

za czasów Księstwa Warszaw-
skiego” (1939). 

4  MARCA 
1894 - w Pawłowie koło Gnie-

zna urodził się Paweł Kazi-
mierz Cyms, oficer Wojska Pol-

skiego, dowódca kampanii 
gnieźnieńsko-wrzesińskiej 

w Powstaniu Wielkopolskim. 
Walnie przyczynił się do wyz-
wolenia wschodniej Wielko-
polski i zachodnich Kujaw, 

w tym również Inowrocławia, 
spod panowania niemieckiego. 
1945 - powołano Miejską Radę 

Narodową w Inowrocławiu. 
1968 - zmarł Ignacy Domański 
(ur. 1906), nauczyciel języka 

polskiego w Liceum  Jana 
Kasprowicza, działacz kultu-

ralny i regionalista.

                KALENDARIUM 

100 lat Kozy Mątewskiej. Zo-
baczcie film – przywoła wiele 
wspomnień. Zapraszamy też 
do udziału w konkursie. 

Doczekaliśmy się pięknego ju-
bileuszu. Niestety, Koza 
Mątewska nie wyszła w tym 
roku na ulice. Powstało jednak 
nagranie filmowe obejmujące 
kilkadziesiąt lat obchodów 
związanych z kultywowaniem 
nieprzerwanej, wiekowej już 
tradycji na terenie Mątew 
w Inowrocławiu. 

Historię widzianą oczyma 
organizatorów i mieszkańców 
można poznać na YouTube  
- link youtu.be/QTtpF5JqKDg. 

Piotr Sobierajski – główny 
organizator orszaku zachęca 
również do uczestnictwa 
w konkursie, którego tematyka 
oscyluje wokół lokalnej historii 
zapustowej, a także nawiązuje 
do niedawnej, sto czterdziestej 
rocznicy powstania Zakładów 
Chemicznych.  

Wystarczy wypełnić krótki 
quiz, a następnie przesłać pry-
watny materiał (film, fotogra-
fia, spisana opowieść) zwią-
zany z powyższym tematem. 

Szczegóły i regulamin 
znajdziecie na profilu na Face-
booku Kozy Mątewskiej: 
f a c e b o o k . c o m / p r o -
file.php?id=100008912791580. 

Najciekawsze relacje zostaną 
nagrodzone. 

Powyższe inicjatywy zrea-
lizowano przy współpracy 
z Ciech Soda Polska S.A. i Zarzą-
dem Osiedla „Mątwy”. 

Historię tworzą ludzie. Po-
między szorstkimi zakresami 
dat i nazwisk wyłania się właś-
ciwa dla danego miejsca oby-
czajowość. Jeśli kilku zapaleń-
ców pokocha tę samą ideę, to 
musi ona zapuścić korzenie. 
Tak właśnie stało się ponad sto 
lat temu w Mątwach i trwa nie-
przerwanie po dziś dzień.  

Traf chciał, że planowane 
na ten rok obchody, w związku 
z pandemią nie mogą się odbyć 

w oczekiwanej formie. Dlatego 
zapraszamy wszystkich, którzy 
podążyliby za brzmieniem do-
nośnej kapeli w towarzystwie 
dobrze nam znanych przebie-
rańców, do alternatywnej formy 
uczestnictwa w tym zwyczajo-
wym przedsięwzięciu. 

Film autorstwa Bartosza 
Goliwąsa opiera się o wywiad 
z organizatorami oraz o reflek-
sje wywołane zdjęciami zawar-
tymi w skrupulatnie prowadzo-
nych kronikach, dostępnymi 
nagraniami z przemarszów 
w połączeniu z obecnym obra-
zem osiedla. Całość stanowi 
sentymentalną podróż sięga-
jącą kilku pokoleń uczestniczą-

cych w mątewskim zwyczaju 
pożegnania karnawału.  

- Liczymy, że uda nam się 
zaangażować sympatyków 
do przesłania w ramach kon-
kursu prywatnych materiałów 
związanych z uczestnictwem 
w przemarszach z poprzednich 
lat - mówią przedstawiciele 
Kozy Mątewskiej. - Nowe stule-
cie tradycji rozpoczniemy 
z wartościowym zbiorem rela-
cji świadczących, jak głęboko 
w lokalnej mentalności zapuś-
ciły się jej korzenie. Tym bar-
dziej, że nasza kujawska „Koza” 
trafiła na Krajową Listę Niema-
terialnego Dziedzictwa. A to już 
zobowiązuje nas wszystkich.

Film o 100-leciu Kozy Mątewskiej

Już w  kwietniu  rachmistrz  
spisowy może  

zapukać do Twoich drzwi!

REKLAMA 0010057664

Projekt „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn. Centrum Aktywności Seniora” realizowany w partnerstwie Fundacji Gospodarczej Pro Europa 
z GMINĄ JANIKOWO (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie) i GMINĄ DĄBROWA BISKUPIA (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej) w ramach RPKP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo.
Działanie: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych 

Projekt o wartości 2 114 220,17 zł, wnioskowane do� nansowanie 1 902 798,15 zł

CEL PROJEKTU
Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 88 /53K, 35M/ 
mieszkańców gmin Janikowo i Dąbrowa Biskupia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poprzez rozwój oferty i utworzenie miejsc w CAS (klubach seniora), a także wsparcie otoczenia tych osób.

Rekrutacja i informacje:
GOPS Dąbrowa Biskupia, tel. 52 351 21 70
MGOPS Janikowo, tel. 52 351 44 34
Fundacja Pro Europa Toruń, tel. 56 658 59 09

Realizacja projektu: 2021-01-04 do 2022-12-31
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Tajemnica przedlokacyjnego 
dużego ufortyfikowanego 
grodu w Gniewkowie funkcjo-
nuje raczej w sferze mitu i le-
gendy. Jego istnienie jest nego-
wane przez naukę. Ale to się 
właśnie zmienia. Odnaleziono 
brakujące ogniwo. 

Przejeżdżając obok miasta Wła-
dysława Białego i znając trochę 
historię tego miejsca, trudno uło-
żyć logicznie niektóre książkowe 
wyjaśnienia. 

W dotychczas napisanych 
publikacjach na temat Gniew -
kowa najbardziej niewyjaś-
nioną kwestią (z powodu braku 
źródeł) jest istnienie ważnego 
grodu na tym terenie jeszcze 
przed lokacją miasta, którą da-
tuje się (i tu też nie ma precyzji) 
w latach panowania Ziemo -
mysła (1267-1271) – syna Kazi-
mierza Kujawskiego, założy-
ciela Inowrocławia.  

Ale co było wcześniej? Nie-
którzy z badaczy uniwersyte-
ckich wprost odrzucają możli-
wość istnienia jakiegokolwiek 
ufortyfikowanego grodu na tym 
terenie - niezwiązanego bezpo-
średnio z obecnym centrum 
Gniewkowa. Adam Kosecki 
w książce z 2018 roku stwierdza 
wprost: „Najnowsza literatura 
odrzuciła pogląd o istnieniu 
na terenie Gniewkowa wczesno-
średniowiecznego grodu.” 
(„Miasta kujawskie w średnio-
wieczu. Lokacje, ustrój i samo-
rząd miejski”, Kraków 2018). 
Przedlokacyjny gród w Gniew -
kowie negował też Czesław Si-
korski. Przyjmuje się ogólnie, że 
od XII wieku istniała tu po pro-
stu osada targowa, w pobliżu 
której (dwa lub trzy wieki póź-
niej) wzniesiono mały gródek 
stożkowaty (dzisiejszą Nitkową 
Górę). Tam zapewne stanęła 
wieża w stylu motte. 

Ale stary warowny gród, 
dużo potężniejszy niż stożko-
waty mały kopiec w centrum, 
jednak istniał i wcale nie znajdo-
wał się na terenie dzisiejszej sta-
rówki... 

Czy możliwe jest, aby tak 
ważny punkt na prastarej trasie 
handlowej nie posiadał umoc-
nionego dużego grodu? A co 
zdecydowało, że po lokacji 
Gniewkowo nadal przez wiele 
wieków utrzymywało rangę 
miasta, mimo że mieszkało 
w nim tylko około 200 miesz-
kańców? Może właśnie trady-
cja związana z ważnym wcześ-
niejszym obiektem? Może ust-
nie przekazywana wiedza 
o pradawnym drewnianym 
nadjeziornym mieście przod-
ków? Również ranga osób wła-
dających tymi ziemiami w śred-
niowieczu wskazuje na ko-
nieczność istnienia jakiegoś so-
lidnego grodu – siedziby kujaw-
skich książąt, która być może 
sięgała czasów jeszcze wcześ-
niejszych niż piastowskie. Da-
lece wcześniejszych. 

W tekstach opisujących 
przeszłość Gniewkowa niekiedy 
przebija trafna intuicja. Oto cytat 
z Uchwały nr XXIX/140/2016 
Rady Miejskiej w Gniewkowie 
z dnia 28 września 2016 r. w spra-
wie przyjęcia „Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Zabytkami 
Gminy Gniewkowo na lata 2016- 
2019”: 

„Wszelkie przesłanki wska-
zują, że przez Gniewkowo biegł 
kujawski odcinek odwiecznego 
szlaku bursztynowego na linii 
Inowrocław – Gniewkowo - To-
ruń, krzyżujący się z drogą pro-
wadzącą z Krajny i Pałuk 
do wschodniej części Kujaw, 
ziemi dobrzyńskiej i na Mazow-
sze. Takie usytuowanie 
Gniewkowa pozwala na umiej-
scowienie tutaj przedlokacyj-
nego grodu, jak i sąsiadującego 
z nim skupiska osadniczego, 
(podgrodzia, osady targowej) 
o metryce znacznie wcześniej-
szej od wymienionej w źródłach. 
Ożywienie procesów osadni-
czych nastąpiło potem we 
wczesnym średniowieczu.” 
Warto wspomnieć, że w tym sa-
mym dokumencie wymienia się 
wszystkie obiekty wpisane 
do ewidencji bądź rejestru zabyt-
ków, a także wykaz (blisko 
ośmiuset!) stanowisk archeolo-
gicznych. Jako grodziska (o loka-
lizacji doprecyzowanej, bądź 
przybliżonej) wymienia się jedy-
nie obiekty w Ostrowie k. 
Wierzchosławic i niedoprecyzo-
wane w Gąsawie (choć to okre-
ślenie powinno już być zmie-
nione na „rzeczywiste” - ślady 
po grodzie można dostrzec). 
O grodzisku w Gniewkowie 
(Zajezierzu) ani słowa. 

Czas najwyższy odkryć 
karty. Niezwykłego dowodu do-
starczyły zdjęcia satelitarne 
i skany lidarowe, choć w przy-
padku tych pierwszych ważny 
okazał się też moment wykona-
nia zdjęcia. 

Przykładowo – na najnow-
szych zdjęciach z 2020 roku 
obiektu nie widać prawie 
w ogóle, w latach od 2005 roku 

bywa różnie, ale też bardzo nie-
precyzyjnie, natomiast zdjęcie 
satelitarne z początku września 
2018 roku (zapewne w czasie su-
szy lub po niej) prezentuje ślady 
po grodzie w całej okazałości. 
Swoją drogą – podobnie rzecz ma 
się w przypadku osady długich 
domów sprzed 6000 lat w nieod-
ległym Kaczkowie (por. projekt - 
„Trapezy i łzy. Kształty najdaw-
niejszej kultury powiatu 
inowrocławskiego”). Na nieco-
dzienne odkrycie opisywanego 
tu obiektu naprowadził miesz-
kaniec pobliskiego domu – Kry-
stian Tomasik, zaintrygowany 
nietypowym ukształtowaniem 
terenu i dostępnymi w sieci 
skanami terenu. Takie osoby – 
żywo zainteresowane przestrze-
nią, w której mieszkają, to 
ogromna wartość dla lokalnej 
społeczności. Do rzeczy: w odle-
głości ok. 2 km od centrum, 
w Zajezierzu (gmina Gniew -
kowo), tuż przy Puszczy Bydgo-
skiej, pozostał ślad po dużym 
bardzo regularnym, precyzyjnie 
wymierzonym założeniu obron-
nym. Według lapidarnych wy-
jaśnień Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków zostało ono 
skategoryzowane jako łużycka 
osada obronna, choć jak powie-
dziano wcześniej – we wspom-
nianej ewidencji i rejestrach brak 
jakichkolwiek wzmianek. Dziwi 

to bardzo, bo przecież mamy 
do czynienia z dość dobrze za-
chowanymi śladami osady bar-
dzo podobnej do biskupińskiej, 
której istnienie w znaczny spo-
sób wpłynąć może na świado-
mość historyczną mieszkańców 
regionu. To prawdziwy archeo-
logiczny skarb, którego wartość 
kulturowa jest trudna do przece-
nienia, wpływa też zdecydowa-
nie na poszerzenie wiedzy 
o kształtowaniu się tej części Pol-
ski w pradziejach. O wartości 
promocyjnej miasta, gminy i po-
wiatu nie wspomnę. 

Krótka relacja z wizji lokal-
nej: aby dotrzeć do miejsca 
po grodzie trzeba przedrzeć się 
przez niezbyt zachęcające skła-
dowisko starych samochodów, 
których „urok” bardzo kontra-
stuje z lasem w Zajezierzu. Gdy 
stanie się już przy samym obiek-
cie, w dali rozciąga się panorama 
Gniewkowa. Teren jest wyraźnie 
podniesiony i otoczony wodą 
(byłem tam w styczniu). Rozle-
wisko, na które dawno temu 
w Gniewkowie narzekano, regu-
lowane jest dziś kanałem między 
jeziorami Starym (naturalnym) 
a Nowym (sztucznym). Niegdyś 
poziom wód musiał być znacz-
nie wyższy, więc gród stał bezpo-
średnio przy wodzie, podobnie 
jak w Biskupinie. Zapewne oto-
czony był częstokołem, zao-
strzonymi palami wbitymi skoś-
nie w wał obronny. Delikatnie za-
rysowują się obwałowania, choć 
obiekt jest niestety bardzo zni-
welowany.  

Fenomenem jest, że na zdję-
ciach z 2018 roku widać ślady 
konstrukcji obronnej na całym 
obwodzie obiektu; to rzadko spo-
tykane. Wyobrazić sobie też 
można jak od południowej 
strony dochodził do grodu most 
(na zdjęciach satelitarnych 
manisfestuje się dojście do grodu 
na przeciwległym dawnym 
brzegu). Długość śladów po wa-
rowni to około 145 metrów (licząc 
od zewnętrznej strony obwało-
wania, ok. 122 w majdanie), sze-
rokość 105 metrów (od zewnętrz-
nej strony, ok. 80 w majdanie, co 
zdecydowanie daje mu status 
znaczącego grodu w regionie. 
Szerokość obronnej, okalającej 

konstrukcji skrzyniowej to 3 me-
try – tyle samo co w Biskupinie. 
W grodzie mogło przebywać 
pewnie ponad 500 osób (może 
nawet do 1000), choć z pewnoś-
cią mieszkańcy funkcjonowali 
też – szczególnie w ciepłych po-
rach roku – w osadach w pobliżu 
grodu – było to typowe zarówno 
dla kultury łużyckiej, ale także 
późniejszej, wczesnośrednio-
wiecznej. Innymi słowy – umoc-
niony gród traktowany był jako 
refugium, chroniono się w nim 
w sytuacji zagrożenia, gromadził 
też okoliczną ludność w czasie 
zimnych miesięcy. Było to cen-
trum osadnicze regionu. Obwa-
łowania są dobrze widoczne 
na skanach laserowych, nato-
miast przy uważnej analizie zdjęć 
satelitarnych zauważyć też 
można, że pozostały równoległe 
znaczniki glebowe po umocnie-
niach drewnianych, będących re-
liktem izbicowej konstrukcji 
wału obronnego. Przy tej wiel-
kości obiektu (porównując z in-
nymi grodami) wysokość samej 
konstrukcji drewnianej mogła 
mieć około sześciu metrów, choć 
efekt obronny potęgowało samo 
wyniesienie terenowe, a bardzo 
możliwe, że konstrukcja skrzyn-
kowa stała na wale ziemnym, co 
czyniło gród imponującą prasło-
wiańską fortyfikacją. Od połud-
niowej strony widać również (na 
zdjęciach satelitarnych z wrześ-
nia 2018 roku) dość dobrze ślady 
po konstrukcji zdradzającej naj-
prawdopodobniej bramę i wieżę 
bramną – z podobnym układem 
mamy do czynienia w Biskupi-
nie. 

To, że natrafiono na stare, 
analogiczne wobec biskupiń-
skiego, duże grodzisko – którego 
istnienie dotychczas w znanych 
publikacjach o Gniewkowie ne-
gowano - jest pewne. Można by 
rzec – tu 2500 lat temu rozpo-
częło się Gniewkowo! Intrygu-
jącą kwestią jest to, czy pozosta-
łości po grodzie nadal były wi-
doczne w średniowieczu i czy 
wybudowano na nich kolejny 
gród.  

Jeśli tak było, otwiera to cały 
szereg nowych hipotez. Tak stało 
się z podobnym grodem w Jan-
kowie (na wyspie) w pobliżu 

Pakości (również w powiecie 
inowrocławskim). 

Do kiedy ten duży i ważny 
gród istniał? Trudno jednoznacz-
nie odpowiedzieć. Grody łuży-
ckie (w dawnej zideologizowanej 
nomenklaturze określane jako 
prasłowiańskie), takie jak ten 
w Biskupinie, przestawały ist-
nieć najczęściej z trzech powo-
dów. Po pierwsze, padały ofiarą 
najazdów Scytów, działo się to 
ok. VII w. p.n.e. Po drugie zmie-
niał się klimat i tereny były zale-
wane. Po trzecie, ludzie opusz-
czali grody na skutek zbyt moc-
nej ingerencji w przyrodę (bar-
dzo intensywna wycinka 
drzew), co zmieniało znacząco 
gospodarkę wodną. Jeśli zało-
żymy, że we wczesnym średnio-
wieczu wykorzystano relikty 
grodu (obwałowania musiałyby 
przetrwać przez ok. 1500 lat...), 
wtedy obiekt mógł być użytko-
wany aż do XIV wieku, choć są to 
już czyste hipotezy, które być 
może zweryfikują badania. Wy-
obraźnia już widzi w tym miej-
scu krzyżackie legendarne 
Argenau, ale trzeba tę fantazję 
w tym miejscu pohamować. 
Sam fakt, że zobaczyliśmy tak 
dokładnie ślady dużej osady łu-
życkiej jest wystarczająco intry-
gujący. 

Jak wynika z powyższej re-
fleksji, najbardziej niejasną kwe-
stią w tych spekulacjach jest po-
wiązanie pozostałości grodu łu-
życkiego z jego powtórnym wy-
korzystaniem we wczesnym 
średniowieczu. Musiałaby tu za-
działać jakaś zbiorowa pamięć 
miejsca. Wypada wyrazić na-
dzieję, że poruszony tu temat bę-
dzie przyczynkiem do dalszych 
rzetelnych badań archeologicz-
nych i historycznych, a samo 
miejsce stanie się ważne nie tylko 
dla Gniewkowa, ale dla całego 
powiatu. Obiektem interesują się 
naukowcy z Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
wygląda na to, że gród trakto-
wany jest jako brakujące ogniwo 
w systemie grodów łużyckich 
na Kujawach i w Wielkopolsce. 
W przyszłości należy spodziewać 
się z pewnością rzeczowych spra-
wozdań naukowych. Choć świa-
domość istnienia dużego grodu 
sprzed tysięcy lat właśnie reakty-
wowano w powszechnej świado-
mości, to konieczna jest szeroka 
akcja naukowo-edukacyjna do-
tycząca ochrony obiektu. Jest on 
obecnie pod szczególną obser-
wacją. W Polsce odkryto do tej 
pory jedynie 70 grodów łuży-
ckich (na 2500 grodzisk w ogóle), 
każdy z nich to niezwykła za-
gadka. Zadbanie o odpowiednie 
regulacje prawne (lub wyjaśnie-
nie ich statusu) oraz poszerzenie 
wiedzy dotyczącej odkrycia – to 
obowiązek. Może przy okazji 
udałoby się również objąć odpo-
wiednią ochroną pole w Kacz -
kowie ze śladami kilkuset do-
mów neolitycznych? 
ŁUKASZ OLIWKOWSKI

Gniewkowska Troja zlokalizowana!
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Inowrocławskie policjantki za-
prosiły do współpracy nauczy-
cieli szkół powiatu inowroc-
ławskiego w ważnej sprawie. 
Wspólnie udało się zrealizo-
wać lekcje z uczniami na temat 
bezpieczeństwa w internecie. 
W ciągu kilku dni zajęcia od-
były się aż w 57 klasach. 

Policja prowadzi systematycz-
nie działania polegające 
na uświadamianiu dzieci i mło-
dzieży o współczesnych zagro-
żeniach, by nauczyły się po-
prawnej reakcji dla własnego 
bezpieczeństwa.  

- Edukacja tego typu jest 
kontynuowana również w cza-
sach pandemii. Tym bardziej  
dziękujemy tak wielu szkołom 
i nauczycielom, że zechcieli 
włączyć się w przedsięwzięcie 
- informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu.  

Dzień Bezpiecznego Internetu 
Niedawno świętowano Dzień 
Bezpiecznego Internetu, w któ-
rym prócz pożytecznych rzeczy 
można również natrafić na za-
grożenia.  

Dlatego przy tej okazji 
warto było porozmawiać na te-
mat korzystania z sieci. Stąd pro-

pozycja starszej aspirant Justyny 
Piątkowskiej i aspiranta sztabo-
wego Izabelli Drobnieckiej dla 
uczniów i nauczycieli klas  
IV-VIII, aby właśnie na ten temat 
odbyły się zajęcia. Pomógł 
w tym przygotowany przez st. 
asp. Justynę Piątkowską scena-
riusz oraz nagranie multime-
dialne wprowadzające do zajęć.  

Podkreśliła ona w nim za-
sadność udziału w lekcji na te-
mat internetu. Natomiast sam 

przebieg lekcji został zaplano-
wany tak, aby każdy uczeń mógł 
wziąć w niej aktywny udział. 
Prócz tego policjantki zapropo-
nowały ciekawy film pod tytu-
łem „Wyloguj się do życia”. Zo-
stał on nagrodzony w III edycji 
programu „Sztuka Wyboru”, 
współorganizowanego przez 
Komendę Wojewódzką Policji w  
Bydgoszczy i Urząd Marszał-
kowski Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego.  

Przygotowane na zajęcia 
materiały policjantki przekazały 
wszystkim podstawówkom po-
wiatu inowrocławskiego.  
Lekcja miała skłaniać do reflek-
sji, przemyśleń, wyciągnięcia 
wniosków i tak też było. 

Dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu nauczycieli szkół 
podstawowych w lutym  
w 11 szkołach odbyły się zaję-
cia. Lekcje na temat bezpie-
czeństwa w internecie zostały 
przeprowadzone w 57 klasach. 

Ciekawe relacje nauczy-
cieli z zajęć były pełne także ich 
i uczniów inicjatyw. Polegały 
one na wykonaniu tematycz-
nych prac plastycznych, plaka-
tów, prezentacji multimedial-
nych, krzyżówek, a o to właśnie 
chodziło. 

Refleksje uczniów 
Warte uwagi są refleksje ucz-
niów: - Z zajęć chcę zapamię-
tać, jak łatwo się uzależnić, nie 
zauważając tego. - (…) krótki 
film uświadomił mi, że nadu-
żywam telefonu. - (…) utkwiły 
mi sceny z filmu, że (…) sam 
spędzam za dużo czasu 
przed komputerem. - Życie nie 
toczy się tylko dookoła  (…) 
świata wirtualnego.          
(DM)

O bezpieczeństwie w sieci
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Policyjne patrole Wydziału Ru-
chu Drogowego KKP w Ino-
wrocławiu sprawdzały czy po-
jazdy poruszają się z dozwo-
loną prędkością. Ponad po-
łowa skontrolowanych kie-
rowców złamała przepisy. 

18 lutego działaniami pod  
nazwą „Prędkość” został objęty 
cały powiat inowroc-ławski. 
Policyjne patrole prędkość 
sprawdzały rotacyjnie w 38 
punktach kontrolnych. Działa-

nia te prowadziło 20 munduro-
wych.  

Tego dnia policjanci skon-
trolowali 145 kierowców.  
80 z nich, czyli ponad połowa, 
przekroczyła dopuszczalną 
prędkość. Patrole za wykrocze-
nia pouczyły 28 osób, a 52 uka-
rały mandatami karnymi. 

- Jedź ostrożnie, patrz 
na znaki drogowe i pogodę! – ra-
dzi nadkomisarz Sebastian Gór-
ski, naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego z Inowrocławia.  (DM)

Działania pod  
nazwą „Prędkość” 

FO
T.

 N
AS

ZE
 M

IA
ST

O



4  11 stycznia 2019  www.inowroclaw.naszemiasto.pl14 26 lutego 2021 www.inowroclaw.naszemiasto.pl

SMS PZKOSZ - KSK NOTEĆ 63:66 
Kwarty: 18:17, 14:18, 17:18, 14:13 
 
SMS PZKOSZ: Krzych 5 (1), 
Wińkowski 5, Szymański 4, Ka-
pustka 3 (1), Majewski 2 oraz 
Kolasiński 30 (6), Zając 6 (2), 
Białachowski 6, Samiec 2, 
Michalski 0, Gorzelany 0, 
Paczkowski 0.     
 
KSK NOTEĆ: Filipiak 13 (2), 
Stańczuk 12 (2), Grzelak 11 (1), 
Marciniak 8 (2), Michałek 8 oraz 
Kretkowski 8 (2), Majer 3, Ziół-
kowski 3, Kwieciński 0.  
 
Kujawianie pojechali nad mo-
rze w dziewięciu. Zabrakło Ka-
mila Maciejewskiego.              

Mecz z młodzieżą z Włady-
sławowa był bardzo wyrów-
nany. Podopiecznym trenera 
Piotra Wiśniewskiego spore 
problemy sprawiał Nataniel Ko-
lasiński (2/5 za 1, 5/11 za 2, 6/9 
za 3). Właśnie po celnym rzucie 
z dystansu lidera SMS gospoda-
rze prowadzili 62:60 w 38. mi-
nucie. Jednak to gracze Noteci 

odpowiedzieli trzema trafie-
niami z półdystansu - Aleksan-
dra Filipiaka, Karola Michałka 
i Kacpra Grzelaka (66:62). Ry-
wale odpowiedzili tylko rzutem 
wolnym Kolasińskiego (66:63).  

Aktywny był Filipiak (5/8 
za 1, 3/11 z gry, 8 asyst, 5 zbiórek, 
5 przechwytów).  

Wyniki 
AZS UMK Toruń - Politechnika 
Gdańska 87:90, AMW Asseco 
Gdynia - SMS PZKosz. 78:65, 
Miasto Zakochanych Chełmno 
- Trefl II Sopot 78:84, Żak Ko-
szalin - AZS UMk 99:67, Enea 
Astoria Bydgoszcz - Miasto Za-
kochanych 81:101, Politechnika 

- AMW Asseco 62:81, Trefl II - 
Ogniwo Szczecin 54:96, Sharks 
AWFiS Port Gdynia - Sklep Pol-
ski MKK Gniezno 66:98.  

Liderem jest Żak 33 punkty 
(w 17 meczach), przed AMW 33 
(18) i Notecią 32 (18), która  
3  marca podejmuje Politechnikę 
(godz. 19).                                              (DM)

Kolejne dwa punkty Noteci
Koszykarze Noteci Inowroc-
ław odnieśli następne zwycię-
stwo w drugiej lidze (grupie A). 
Wygrali w Cetniewie ze Szkołą 
Mistrzostwa Sportowego.

Zwycięstwa inowrocławian
Młodzi koszykarze z Inowroc-
ławia walczyli w następnych 
meczach ligi wojewódzkiej.  

Chełmno 
Kadeci Inowrocławskiej Akade-
mii Koszykówki/Kasprowicz 
wygrali w Chełmnie z MChKK 
87:74 (22:10, 27:19, 26:14, 12:31). 
Punkty dla zespołu kierowa-
nego przez Dariusza Sikorę zdo-
byli: Alan Arent 25 (1), Antoni 
Gawarecki 18 (2), Mikołaj Marek 
16 (3), Norbert Kościński 10 (1),  
Mikołaj Czołgoszewski 8, Kon-
rad Konieczka 7 (1), Jakub 

Kukliński 2, Maciej Nachowiak 
1, Szymon Spała 0, Jakub Czer-
wiński 0, Jakub Grubicki 0. 

Inowrocławianie mimo 
absencji kilku graczy kontrolo-
wali sytuację na parkiecie. 
Na boisku pojawili się wszyscy 
zawodnicy, dla których była to 
dobra nauka.  

Toruń 
Nasi koszykarze pokonali także 
w Toruniu miejscowe Twarde 
Pierniki 93:78 (20:21, 23:19, 
20:14, 30:24), Alan Arent 25, Jan 
Fajfer 19 (1), Antoni Gawarecki 

14 (3), Norbert Kościński 12, 
Kacper Mila 8, Filip Gralewski 
8, Kacper Marek 3 (1), Jakub 
Kukliński 0, Mikołaj Czołgo-
szewski 0, Maciej Nachowiak 0. 

Torunianie prowadzili 
tylko po pierwszej kwarcie. 
W kolejnych częściach spotka-
nia goście systematycznie bu-
dowali przewagę.  

W tabeli prowadzą gracze 
z Inowrocławia 19 punktów  
(w 10 meczach). Drugie jest No-
vum Bydgoszcz 19 (10), a trzeci 
TKM I Włocławek 18 (9).  
(DM)
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Sprawdzian formy
Zespoły piłkarskie z regionu 
rozegrały kolejne sparingi. 

Wyniki 
Chrobry Głogów - Unia Janiko-
wo 1:0, Damian Kowalczyk, 
Notecianka Pakość - Unia 
Gniewkowo 2:4, Kamil Kala, 
Przemysław Swojnóg - Piotr 
Kaźmierski, Kamil Fajkowski, 
Bartosz Pędowski, Radosław 
Kłosowski, Cuiavia Bank Spół-
dzielczy Inowrocław - Zdrój 
Ciechocinek 5:0, Jakub Nowa-
kowski 2, Gabriel Santos 
Feliciano, Vinicius de Oliveira, 
Patryk Wiśniewski, Noteć Ino-

wrocław - Gopło Kruszwica 5:4, 
Krystian Piechocki 3, Kamil 
Wujkowski, Daniel Wujkowski 
- Mateusz Kurtysiak 3 i samo-
bójcza, Zjednoczeni Trzemesz-
no - Goplania Inowrocław 3:2, 
Hubert Słowik, Dawid Tymosz, 
Krzysztof Majchrzak - zawod-
nik testowany 2, Mikrus Gesal 
Szadłowice - Kujawy Marko-
wice 5:1, Błażej Wyrkowski 2, 
Krzysztof Milewski, Natan 
Gralak, Jakub Piskadło - Piotr 
Strzelec, KP Jeziora Wielkie - 
Cukrownik Tuczno 4:1, Hubert 
Ciesielczyk 3, Miłosz Ciesiel-
czyk - Mikołaj Czaja.                  (DM)
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoś-
ciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ GNIEWKOWA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w m. 
Wierzchosławice, gm. Gniewkowo, stanowiących własność Gminy Gniewkowo.

1.  nieruchomości niezabudowane – Wierzchosławice, dz. nr 130/1 o pow. 7262 m2, księga wieczysta 
BY1I/00046010/1oraz dz. nr 130/4 o pow. 14371 m2, księga wieczysta BY1I/00029142/0.

2. Cena wywoławcza nieruchomości:
- dz. 130/1 – 215 000 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100) – wadium – 43 000 zł,
- dz. 130/4 – 430 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) – wadium – 86 000 zł. Do 
wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul.  
17 Stycznia 11, w sali 20, w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 9.00.

5.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 26 marca 2021 r. przele-
wem na rachunek bankowy prowadzony przez Piastowski Bank Spółdzielczy – Oddział w Gniewkowie 
nr: 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy).

6. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu:
- tablica ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miasta w Gniewkowie, 
- strona internetowa http://gniewkowo.bipgmina.pl/.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniew-
kowie, ul. 17 Stycznia 11, pok. 11 oraz pod numerem telefonu: tel. (52) 354 30 14.
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Zawodnicy z województwa ku-
jawsko-pomorskiego zdomino-
wali zmagania skoczków 
wzwyż. Norbert Kobielski zwy-
ciężył z wynikiem 2,22 m. Jako 
jedyny (w drugiej próbie) poko-
nał tę wysokość.  

Drugi był Mateusz Koło-
dziejski 2,19 m, a trzeci Gracjan 
Wiśniewski (obaj CWZS Zawi-

sza Bydgoszcz SL) 2,12 m. Ry-
walizowało 13 zawodników.    

Druga obrona tytułu 
- Halo Inowrocław! Jak się ba-
wicie? Bo ja świetnie! Druga 
z rzędu obrona tytułu halo-
wego mistrza Polski. Był to mój 
pierwszy start w sezonie, więc 
cieszy podwójnie. Wynik 
do poprawy, ale zważywszy 
na ból dokuczający w nodze, 
jest on zadowalający. Dziękuję 
wszystkim, którzy byli ze mną 
i za mną, w tym ciężkim dla 
mnie sezonie. Jestem dumny 

z pochodzenia! I cieszę się, że 
mogę was reprezentować. Ino-
wrocław znowu górą! Walde-
mar Kwiatkowski bardzo dzię-
kuję za szybkie działanie 
w kwestiach organizacyjnych - 
napisał Kobielski w mediach 
społecznościowych.  

Tylko skurcz 
Okazało się, że Norbert nie na-
bawił się kontuzji.  

- Wiele osób pisało z zapy-
taniem o grymas na twarzy, 
który pojawił się po jednym ze 
skoków. Nie czuję bólu. Był to 

szczęśliwie zwykły skurcz i my-
ślę, że szybko nie będzie po nim 
śladu. Dziękuję za troskę - do-
dał inowrocławianin.  

Wysoko w klasyfikacjach 
W klasyfikacji medalowej MKS 
Inowrocław zajął dwunaste 
miejsce.  

W rankingu regionów - 
lekkoatleci z wojewóztwa ku-
jawsko-pomorskiego uplaso-
wali się na drugiej pozycji.  

Wywalczyli dziesięć me-
dali (trzy złote, dwa srebrne 
i pięć brązowych).                       (DM) 

Kobielski mistrzem Polski
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Walczył Michalski
Adam Michalski (ITT Goplania 
Inowrocław) startował w tur-
nieju Polskiej Ligi Tenisa - Po-
świątecznych Mistrzostwach 
Warszawy 2021. 

43-latek w poprzednim sezonie 
był w czołówce drugiej ligi PLT. 
Z dobrej strony zaprezentował 
się również w stolicy. 

Pokonał Sandrę Kowalską 
(Poznań) 4:0, 4:0 (w rozgryw-
kach walczy się do zdobycia 
czterech gemów), Mikołaja 
Wiśniewskiego (Gdańsk) 4:1, 

4:0, Piotra Gajewskiego 
(Gdańsk) 4:0, 4:0 i Marka 
Adamowskiego (Rypin) 4:1, 4:3.  

W ćwierćfinale nie spro-
stał Michałowi Mietle (Grzyb-
no) 1:4, 1:4, późniejszym trium-
fatorem zawodów.  

W turnieju dla graczy po-
wyżej 45 lat nie powiodło się 
Rafałowi Grodziskiemu z Góry. 
Przegrał z Sebastianem Sta-
szewskim (Radomsko) 2:4, 3:4 
i Grzegorzem Jastrzębskim 
(Warszawa) 4:1, 2:4, 10:12.   
(DM)
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Norbert Kobielski (MKS Ino-
wrocław) po raz trzeci został 
halowym mistrzem Polski. 
Wygrał konkurs skoku wzwyż 
w Arenie Toruń. 
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Krzyżówka panoramiczna
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