
SERIE A TIM

 OPOWIEDZ MI BAJKĘ

Najważniejsze transmisje:

SSC NAPOLI (ARKADIUSZ MILIK, PIOTR ZIELIŃSKI) 
– S.S. LAZIO, 20 STYCZNIA
GENOA CFC (KRZYSZTOF PIĄTEK) – AC MILAN, 20 STYCZNIA
AC MILAN – SSC NAPOLI (ARKADIUSZ MILIK, PIOTR ZIELIŃSKI), 
26 STYCZNIA
S.S. LAZIO – JUVENTUS FC (WOJCIECH SZCZĘSNY), 
27 STYCZNIA

BUNDESLIGA

A.B.C ŚMIERĆ I SŁOWIKI

PREMIERY: ŚRODY, OD 2 STYCZNIA 
GODZ. 21:00
3-częściowy miniserial, na podstawie książki „Death and Nightingales” 
irlandzkiego pisarza Eugene’a McCabe’a. To historia przytłoczonej 
rzeczywistością dziewczyny, która postanawia uciec z domu. Akcja 
serialu rozgrywa się w 1885 roku. Główna bohaterka Beth (Ann Skelly) 
korzystając z pomocy uroczego Liama Warda (Jamie Dornan), w dniu 
25 urodziny opuszcza rodzinny dom, uciekając od ograniczonego życia 
trudnych relacji z ojczymem.

Wśród styczniowych meczów Bundesligi  
na pierwszy plan wysuwają się spotkania z udziałem 
prowadzącej w tabeli Borussii Dortmund Łukasza Piszczka  
i broniącego tytułu mistrza Niemiec Bayernu Monachium Roberta 
Lewandowskiego. Forma obu ekip rośnie, więc ich wyścig o fotel 
lidera zapowiada się ekscytująco. Plany faworytów może pokrzyżować 
Borussia Mönchengladbach, która głównie za sprawą Thorgana Hazarda 
i Alassane’a Pléi jest rewelacją tego sezonu.

PREMIERY: SOBOTY, OD 5 STYCZNIA 
GODZ. 19:10
Osadzony we współczesnym Nowym Jorku serial, który łączy elementy 
„Czerwonego Kapturka”, „Jasia i Małgosi” oraz „Trzech małych świnek”, 
tworząc epicką i przewrotną opowieść o miłości, stracie, chciwości, 
zemście i morderstwie. Twórcy produkcji biorą na warsztat najbardziej 
lubiane bajki i zamieniają je w mroczny, psychologiczny thriller.

PLAN B 

SOBOTA, 5 STYCZNIA 
GODZ. 21:55 
Bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed walentynkami, w chwili gdy 
w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego – coś, co wywraca 
je do góry nogami. Sytuacje, z którymi się konfrontują, prowadzą do 
zaskakujących rozwiązań. Natalia, Mirek, Klara i Agnieszka spotykają na 
swojej drodze ludzi, którzy dają im nadzieję na to, że trudne początki 
nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć i autentycznych 
więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B.

NOWOŚCI I HITY STYCZNIA 
W TELEWIZJI ŚWIATŁOWODOWEJ

PREMIERY: CZWARTKI, OD 24 STYCZNIA 
GODZ. 21:00
Seryjny morderca zabija ludzi w porządku alfabetycznym. Odpracował 
już litery A, B i C... Zabójca umyka wymiarowi sprawiedliwości, mimo 
że przed każdą zbrodnią wysyła list z informacją, gdzie i kiedy należy 
szukać następnej ofiary. Przy zwłokach zawsze zostawia rozkład jazdy 
pociągów, potocznie nazywany ABC. Co więcej, w listach również 
popisuje się „A.B.C.”.



PIĄTEK, 11 STYCZNIA 
GODZ. 22:05
Ona (Jennifer Lawrence) i on (Javier Bardem) wiodą wolne od trosk życie 
w miejscu, które można nazwać rajem. Pewnego dnia ich spokój zostaje 
zakłócony przez parę nieznajomych (Ed Harris oraz Michelle Pfeiffer). 
W jakiś tajemniczy sposób są oni związani z cierpiącym na pisarską 
niemoc twórczą panem domu. Miłość i wzajemne zaufanie między 
gospodarzami szybko zostają wystawione na próbę. 

PREMIERA: SOBOTA, 12 STYCZNIA 
GODZ. 17:00
Dziesięcioletni Morten pragnie być marynarzem tak jak jego tata. 
Niespodziewanie zostaje obsypany tajemniczym proszkiem, kurczy do 
rozmiaru owada i staje się kapitanem swojej łodzi!

MOTHER!

KAPITAN MORTEN I KRÓLOWA PAJĄKÓW THE EMIRATES FA CUP (PUCHAR ANGLII)

Najważniejsze transmisje:

MANCHESTER UNITED – READING FC, SOBOTA, 
5 STYCZNIA
WOLVERHAMPTON WANDERERS – LIVERPOOL FC, 
PONIEDZIAŁEK, 7 STYCZNIA
MANCHESTER CITY – ROTHERHAM UNITED, TERMIN DO 
POTWIERDZENIA
CHELSEA FC – NOTTINGHAM FOREST, TERMIN DO 
POTWIERDZENIA

W UŁAMKU SEKUNDY 
(CYKL: ZŁOTE GLOBY) 
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PREMIERA: PONIEDZIAŁEK, 7 STYCZNIA 
GODZ. 21:00 
Bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed walentynkami, w chwili gdy 
w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego - coś, co wywraca 
je do góry nogami. Sytuacje, z którymi się konfrontują, prowadzą do 
zaskakujących rozwiązań. Natalia, Mirek, Klara i Agnieszka spotykają na 
swojej drodze ludzi, którzy dają im nadzieję na to, że trudne początki 
nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć i autentycznych 
więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B.

Piłkarze klubów LaLiga Santander wrócą do gry po 
świątecznej przerwie już w pierwszy weekend nowego 
roku. Na antenach kanałów ELEVEN SPORTS szczególnie 
emocjonująco zapowiadają się spotkania z udziałem 
prowadzącej w tabeli FC Barcelony, goniącego ją Realu 
Madryt, groźnego jak zawsze Atlético Madryt i rewelacyjnej 
w tym sezonie Sevilli FC. 

LALIGA SANTANDER

JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI

PREMIERA: SOBOTA, 19 STYCZNIA 
GODZ. 21:00
Samuel bardzo lubi swoje beztroskie życie na Francuskiej Riwierze. 
Znakomicie odnajduje się w towarzystwie pięknych turystek i ani myśli 
o ustatkowaniu się. Los ma wobec niego jednak zupełnie inne plany. 
Pewnego dnia na plaży zjawia się Kristin – jedna z jego przelotnych 
przyjaciółek i wręcza mu bardzo szczególny prezent. „To twoja córka” – 
mówi i znika.

NOWOŚCI I HITY STYCZNIA 
W TELEWIZJI ŚWIATŁOWODOWEJ



CICHE MIEJSCE

PREMIERA: NIEDZIELA, 13 STYCZNIA 
GODZ. 21:10
„Ciche miejsce” to wstrząsająca opowieść o czteroosobowej rodzinie 
Abbotów zmuszonej do porozumiewania się w całkowitej ciszy, bez 
używania słów, czy choćby najmniejszego dźwięku. Całe ich życie, życie 
w ciągłym, nieprzerwanym napięciu, koncentruje się na tym, by nie wy-
dawać i nie generować żadnych dźwięków. Każdy bowiem może okazać 
się dla nich śmiertelny, po tym, jak tajemnicze istoty – reagujące na każdy 
dźwięk – zagrażają przetrwaniu ludzi. 

Najważniejsze transmisje:

ANWIL WŁOCŁAWEK – SIDIGAS AVELLINO, 
WTOREK, 8 STYCZNIA
UCAM MURCIA – ANWIL WŁOCŁAWEK,  
WTOREK, 22 STYCZNIA

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

PREMIER LEAGUE

03/01 MANCHESTER UNITED – ARSENAL
13/01 TOTTENHAM – MANCHESTER UNITED 
19/01 ARSENAL – CHELSEA 
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U NAS KANAŁY  

ELEVEN SPORT  
JUŻ W PAKIECIE 

SMART!

NOWOŚCI I HITY STYCZNIA 
W TELEWIZJI ŚWIATŁOWODOWEJ

PREMIERY: PONIEDZIAŁKI 
OD 14 STYCZNIA, GODZ. 20:10
W 2015 roku emerytowany detektyw Wayne Hays wraca wspomnieniami 
do nierozwiązanej sprawy sprzed lat – tajemniczego zniknięcia 12-letniego 
Willa i jego 10-letniej siostry Julii Purcell. Policjant przypomina sobie 
pierwsze dni i tygodnie po rozpoczęciu śledztwa oraz wydarzenia z 1990 
roku, kiedy on i jego były partner Roland West zeznawali w sądzie jako 
świadkowie w związku z przełomem w tej sprawie.

DETEKTYW III  
– PIERWSZY RAZ W TELEWIZJI

GANG WIEWIÓRA

PREMIERA: NIEDZIELA, 6 STYCZNIA 
GODZ. 19:00 
W parku panuje zgoda, spiżarnia aż pęka w szwach, a Wiewiór cieszy się 
zasłużoną opinią szlachetnego spryciarza. A jednak nad futrzaną ferajną 
znów zbierają się czarne chmury. W mieście chodzą słuchy, że pewien 
bezwzględny inwestor planuje zamienić miejski park w Park Rozrywki. 
Zwierzaki wiedzą czym to pachnie: to tak jakby w twojej sypialni ktoś 
otworzył trzypoziomową dyskotekę.



PIĄTEK, 4 STYCZNIA 
GODZ. 21:35
William Moulton Marston (Luke Evans) jest profesorem psychologii 
na Uniwersytecie Harvarda. Swoje życie dzieli z dwiema niezwykłymi 
kobietami – pierwszą jest jego żona Elizabeth Marston (Rebecca Hall), 
a drugą ich wspólna kochanka Olive Byrne (Bella Heathcote). Dzięki nim 
jego badania i praca nad wykrywaczem kłamstw nabierają impetu. One 
też inspirują go do stworzenia pierwszej kobiecej postaci superbohatera – 
Wonder Woman. Silnej i bezkompromisowej bohaterki, która szybko staje 
się ofiarą cenzury.
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PROFESOR MARSTON I WONDER WOMEN

ZNIKNIĘCIE SIDNEYA HALLA

NIEDZIELA, 6 STYCZNIA 
GODZ. 20:00
Po wydaniu bestsellerowej książki inspirowanej śmiercią licealnego 
kolegi z klasy, kontrowersyjny pisarz Sidney Hall (Logan Lerman) staje się 
z dnia na dzień sławny i rozpoznawalny. Jego związek z Melody (Elle Fan-
ning) zaczyna się rozpadać, gdy mroczne konsekwencje książki brutalnie 
ingerują w ich wspólne życie... aż Sidney nieoczekiwanie znika bez śladu.

SIN CITY – MIASTO GRZECHU

CZWARTEK, 4 STYCZNIA 
GODZ. 23:05
W Basin City prawo stanowią ludzie z przestępczego półświatka. 
Po śmierci swojej kochanki twardziel Marv stara się odnaleźć jej 
zabójców. Dwight chroni prostytutki z Old Town przed Jackie Boyem – 
skorumpowanym gliniarzem, zaś emerytowany policjant Hartigan usiłuje 
uratować striptizerkę Nancy przed psychopatycznym Żółtym Draniem. 
Ich drogi przecinają się w zaułkach Miasta Grzechu.

CZTERY POKOJE

PONIEDZIAŁEK, 7 STYCZNIA 
GODZ. 22:55
Hotel Mon Signor zatrudnia właśnie nowego boya – Teda. 
W Sylwestra mężczyzna debiutuje w nowej roli. Marzy o spotkaniach 
z gwiazdami filmu i możnymi tego świata... W zamian dostaje sabat 
czarownic, erotyczne fantazje pary małżonków, dzieci mafioza oraz 
hollywoodzkiego reżysera lubiącego ryzykowne zabawy.

NOWOŚCI I HITY STYCZNIA 
W TELEWIZJI ŚWIATŁOWODOWEJ

ZAGINIONY ŚWIAT: JURASSIC PARK

GLADIATOR

CZWARTEK, 17 STYCZNIA 
GODZ. 21:05
Generał Maximus (Russell Crowe), jeden z najwybitniejszych dowódców 
w rzymskiej armii, dowiaduje się, że umierający cesarz Marek Aureliusz 
(Richard Harris) chce uczynić go swoim następcą na tronie. Nie podoba 
się to prawowitemu dziedzicowi, Kommodusowi (Joaquin Phoenix), 
który postanawia pozbyć się rywala i skazuje go na karę śmierci wraz 
z całą rodziną.

SOBOTA, 5 STYCZNIA 
GODZ. 20:10 
Minęły cztery lata od likwidacji Parku Jurajskiego. Firmę Johna 
Hammonda przejął jego siostrzeniec, Peter Ludlow. Od uczestników 
zdarzeń na Isla Nublar kupiono milczenie. Jedynie doktor Ian Malcolm 
starał się wyciągnąć fakty na światło dzienne, ale został uznany za 
szarlatana i wariata.
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PERSEPOLIS

UWODZICIEL

AFFICHE PIERRE COLLIER D ’APRES DES DESSINS ORIGINAUX DE 
MARJANE SATRAPI. VISA N° 17.878

WTOREK, 8 STYCZNIA 
GODZ. 18:15
Esmail (Ardalan Esmaili) jest irańskim uchodźcą, który nie otrzymał prawa 
pobytu w Danii. Aby zostać w kraju, zdesperowany postanawia uwieść 
jakąkolwiek Dunkę i ją poślubić. Kobietom podoba się jego egzotyczna 
uroda, a on je szybko oczarowuje i rozkochuje w sobie. Mężczyzna zatraca 
się w nowej roli i powoli już sam nie wie, kim jest. W końcu na swojej dro-
dze spotyka pochodzącą z Iranu Sarę (Soho Rezanejad), która całkowicie 
rozgryza jego intencje...

POCZTA SERC

SOBOTA, 5 STYCZNIA 
GODZ. 12:25 
Craig jest chłopcem niezwykle rezolutnym i pogodnym. Pewnego dnia 
jego szczęśliwe dzieciństwo się kończy. Craig traci przytomność i okazuje 
się, że rokowania są fatalne. Chłopiec cierpi na raka mózgu i według 
lekarzy nie pozostało mu już wiele życia.

ŚRODA, 9 STYCZNIA 
GODZ. 18:20
Marjane jest bystrą i wygadaną dziewczynką, której przyszło dorastać 
w Iranie podczas rewolucji islamskiej. Jej odwaga w wyrażaniu poglądów 
często przysparza jej wiele problemów w kraju, w którym fundamentaliści 
przejmują władzę. W końcu, w obawie o jej bezpieczeństwo, rodzice 
postanawiają wysłać córkę do szkoły z internatem w Austrii. Niestety 
Marjane długo nie może odnaleźć się w nowym miejscu. Samotna 
i wyobcowana tęskni za domem. Po skończeniu liceum postanawia wrócić 
do Iranu, żeby być bliżej rodziny.

ZASADY WALKI

SOBOTA, 5 STYCZNIA 
GODZ. 23:35
Neil Shaw jest dowódcą tajnej jednostki specjalnej pracującej dla ONZ 
i sekretarza generalnego, Douglasa Thomasa. Właśnie dostał urlop po 
brawurowej akcji w Hongkongu. Jednak Shaw to człowiek czynu, więc 
wieść o kolejnym zadaniu przyjmuje z zadowoleniem. Misja zlecona 
przez Eleanor Hooks, szefową służb bezpieczeństwa przy ONZ, szybko 
okazuje się niezwykle skomplikowana.

NOWOŚCI I HITY STYCZNIA 
W TELEWIZJI ŚWIATŁOWODOWEJ

KRÓTKA HISTORIA INTERNETU

INTERNETOWY BOOM

PREMIERY: WTORKI, OD 15 STYCZNIA 
GODZ. 22:00
Pełna zwrotów akcji historia rewolucji technologicznej. Serial 
w nieszablonowy sposób ukazuje wzlot, upadek i wskrzeszenie 
branży internetowej.

PREMIERY: WTORKI, OD 8 STYCZNIA 
GODZ. 20:00
Historia Internetu – od skromnych kalifornijskich początków, 
poprzez rozkwit domen .com, po czasy współczesne, gdy trudno 
bez niego funkcjonować.
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SPIDER-MAN: HOMECOMING

BOMB CITY

NIEDZIELA, 13 STYCZNIA 
GODZ. 20:00
Młody Peter Parker (Tom Holland) przeżywa ekscytująca przygodę 
z Avengersami, po której wraca do domu. Chłopak za wszelką cenę stara 
się na nowo przywyknąć do swojej codzienności. Dalej mieszka z ciotką 
May (Marisa Tomei). Pozostaje też pod czujnym okiem swego mentora – 
Tony’ego Starka (Robert Downey Jr.). Pewnego dnia w jego życiu pojawia 
się groźny Vulture (Michael Keaton). 

PIĄTEK, 18 STYCZNIA 
GODZ. 00:25
Zima 1998 roku, miasteczko Amarillo w Teksasie. Brian Deneke (Dave 
Davis) jest buntownikiem znanym ze swojego zielonego irokeza i miłości 
do muzyki punkowej. Razem ze swoimi kumplami chłopak organizuje 
alternatywne imprezy w lokalu zwanym Bomb City. Nie wszyscy 
mieszkańcy tradycyjnego Amarillo akceptują jednak styl życia Briana 
i jego paczki. Jedną z tych osób jest Cody Cates (Luke Shelton), licealista 
o ultrakonserwatywnych poglądach. Pewnego wieczoru, po przegranym 
meczu i kilku głębszych, chłopak i jego koledzy napadają na miejscowych 
punków.

GRA W SERCA

NIEDZIELA, 13 STYCZNIA 
GODZ. 03:45 
Paul i Hannah to małżeństwo z długim stażem, które postanawia 
odnowić swoje śluby. Meredith w końcu przyjmuje zaproszenie Trenta na 
randkę. W nocnym klubie Keenan spotyka uroczą Joan, a Hugh zwierza 
się poznanej w barze Allison. Roger ma romans z Gracie, natomiast 
Mildred mierzy się ze śmiertelną chorobą swojego syna Marka, którego 
orientacji seksualnej nie była w stanie zaakceptować...

GDY MIŁOŚĆ TO ZA MAŁO

NIEDZIELA, 6 STYCZNIA 
GODZ. 21:00
Biograficzna opowieść o Lois i Billu Wilsonach – współtwórcach idei grup 
wsparcia dla alkoholików i ich bliskich. Lois Burnham, młoda wykształcona 
kobieta z zamożnej rodziny, zakochuje się w Billu Wilsonie. Jest rok 
1914 i wkrótce Bill zostaje wysłany na front. Po wojnie para pobiera się, 
lecz – mimo ogromnej miłości i oddania Lois – mężczyzna pogrąża się 
w alkoholizmie.

URODZONE W AFRYCE

PLEMIENNA SZKOŁA PRZETRWANIA

PREMIERY: ŚRODY  
GODZ. 23:00
Instruktor surwiwalu Hazen Audel podróżuje do miejsc 
ekstremalnych i podejmuje wyzwania, testujące jego wiedzę, 
wytrzymałość i umiejętności.

PREMIERY: PIĄTKI, OD 18 STYCZNIA 
GODZ. 21:00
Poznaj świat dzikich zwierząt z perspektywy ich potomstwa. 
Towarzyszymy maluchom, które stawiają swoje pierwsze kroki, 
bawią się i ćwiczą.

NOWOŚCI I HITY STYCZNIA 
W TELEWIZJI ŚWIATŁOWODOWEJ



TELEWIZJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI,  
PONAD 250 KANAŁÓW TELEWIZYJNYCH,  
Z CZEGO PONAD 140 W JAKOŚCI HD 

PAKIET DLA TYCH, KTÓRZY CENIĄ MĄDRE WYBORY  
– WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE KANAŁY W ROZSĄDNEJ CENIE. 

SMART 

159 KANAŁÓW w tym 84 HD

WYBRANE KANAŁY

MULTIMEDIALNY DEKODER: 
|  PAUZOWANIE  |  DOMOWA NAGRYWARKA  |  OGLĄDANIE OD POCZĄTKU

DLA ENTUZJASTÓW TELEWIZJI – NAJBOGATSZY 
WYBÓR FILMÓW, SPORTU I NAJLEPSZEJ ROZRYWKI. 

PLATINUM 

242 KANAŁÓW w tym 132 HD

WYBRANE KANAŁY

DODATKOWE OPCJE PREMIUM:  
|  CANAL+
|  HBO
|  CINEMAX

MULTIMEDIALNY DEKODER: 
|  PAUZOWANIE
|  DOMOWA NAGRYWARKA
|  OGLĄDANIE OD POCZĄTKU

BESTSELLER
OPTYMALNY WYBÓR DLA CENIĄCYCH RÓŻNORODNOŚĆ 
– STWORZONY Z MYŚLĄ O RÓŻNYCH POTRZEBACH 
DOMOWNIKÓW. 

OPTIMUM 

211 KANAŁÓW w tym 117 HD

WYBRANE KANAŁY

MULTIMEDIALNY DEKODER: 
|  PAUZOWANIE
|  DOMOWA NAGRYWARKA
|  OGLĄDANIE OD POCZĄTKU

DODATKOWE OPCJE PREMIUM:  
|  CANAL+
|  HBO
|  CINEMAX


