
W Częstochowie

Blisko sześciokilogramowy 
noworodek

1 marca 
w  Miejskim 
Szpitalu Ze-
s p o l o n y m 
w  Częstocho-
wie przyszła 
na świat Zuzia, 
drugie dziecko 
państwa Karo-
liny i  Adama 
Muc. Dziew-
czynka, gdy 
się urodziła, 

miała 67 cm długości i ważyła... 5960 gramów! Te-
raz dwutygodniowy „maluch” waży 6,3 kg – to ty-
le, co 3-miesięczne dziecko. Dumnym rodzicom ży-
czymy, abyście w nowym składzie stanowili zawsze 
szczęśliwą, pełną miłości, ciepła i wyrozumiałości 
rodzinę, a Tobie Zuziu beztroskiego i szczęśliwego 
dzieciństwa!

Orzeczenie alimentów w kil-
ka dni, skuteczne egzekwowa-
nie prawa rodziców do kon-
taktów z dzieckiem i ochrona 
najmłodszych przed przemocą 
– to podstawowe założenia re-
formy prawa rodzinnego, któ-
rą proponuje Ministerstwo 
Sprawiedliwości.

Natychmiastowe alimenty
Zmiany w egzekwowaniu obo-

wiązku alimentacyjnego przy-
niosły efekt. Liczba osób uchyla-
jących się od zobowiązań, które 
trafiły do Krajowego Rejestru 
Dłużników bezpośrednio po wej-
ściu w życie nowych przepisów, 
spadła we wrześniu 2017 roku 
prawie czterokrotnie – z 2500 do 
650. Jednocześnie ściągalność 
alimentów do państwowego 
Funduszu Alimentacyjnego 
wzrosła aż o 116 proc. Kontynu-
acją tych działań mają być kolej-
ne rozwiązania, które m.in. przy-
spieszą procedurę przyznawania 
alimentów. - Przygotowane zmia-
ny mają poprawić sytuację dzie-
ci, które nie powinny ponosić 
konsekwencji tego, że między ro-
dzicami doszło do konfliktu. Pro-
cedury trwały latami, a dzieci 
często cierpiały, bo jeden z rodzi-

ców musiał oszczędzać na dziec-
ku, aby toczyć proces sądowy, 
płacić adwokatom. Chcemy, że-
by ta mitręga sądowa przeszła do 
historii – mówi Zbigniew Ziobro, 
minister sprawiedliwości. Temu 

celowi służyć ma wprowadzenie 
alimentów natychmiastowych.

Szybko, prosto i tanio
Przyznanie alimentów natych-

miastowych ma się odbywać w 

ciągu kilku dni. Ma to być możli-
we  dzięki maksymalnemu 
uproszczeniu formalności:
l ubiegający się o alimenty ro-

dzice będą mogli składać po-
zew na gotowym formularzu 

dostępnym w Internecie;
l jest on prosty i łatwy do wypeł-

nienia – większość ubiegają-
cych się o alimenty będzie mo-
gła dzięki temu uniknąć do-
datkowych wydatków na ad-
wokatów;
Ponadto alimentacyjne naka-

zy zapłaty o natychmiastowej 
wykonalności będą mogli wyda-
wać nawet referendarze, a to 
zdecydowanie przyspieszy pro-
cedurę i usprawni pracę sądów.

Jedna zasada dla wszystkich
Wysokość alimentów natych-

miastowych ma być ustalana 
według jednej uniwersalnej za-
sady. Co roku będzie ogłaszana 
kwota przeliczeniowa (zależna 
m.in. od minimalnego wynagro-
dzenia netto i współczynnika 
dzietności), która pozwoli precy-
zyjnie ustalić świadczenie w za-
leżności od liczby dzieci w danej 
rodzinie.

Na dziś wynosiłoby ono 460 zł 
na jedno dziecko, 840 na dwoje 
dzieci, a 1140 zł – na troje. Dla 
porównania średnia wysokość 
alimentów zasądzonych w 2016 
r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej 
połowie 2017 r. – 590 zł.
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Mieszkańcy

Nie zawahali 
się i ruszyli 
z pomocą

Dwaj częstochowianie, 
którzy pomogli w zatrzyma-
niu 18-latka podejrzanego 
o rozbój, zostali wyróżnieni 
przez młodszego inspektora 
Dariusza Atłasika, Komen-
danta Miejskiego Policji 
w Częstochowie. Pokrzyw-
dzona w zdarzeniu kobieta 
została obezwładniona 
i okradziona. 

Komendant Miejski Policji w 
Częstochowie młodszy inspektor 
Dariusz Atłasik spotkał się z pa-
nem Mateuszem i Wojciechem, 
którzy wykazali się ogromną od-
wagą i nie pozostali obojętni na 
wołanie o pomoc. 15 lutego czę-
stochowianka została zaatako-
wana w dzielnicy Stradom. 

Ciąg dalszy na str. 3

Szpitalny Oddział Ratun-
kowy w Miejskim Szpitalu 
Zespolonym w Częstocho-
wie nie zostanie zawieszo-
ny. Do placówki zgłosili sie 
lekarze, którzy zadeklaro-
wali chęć pracy na tym od-
dziale.

Przypomnijmy, SOR na Za-
wodziu w aktualnej obsadzie le-
karskiej nie jest w stanie speł-
niać wszystkich swoich funkcji. 
Lekarzy jest zbyt mało, czas 
oczekiwania wydłuża się, a fru-
stracja pacjentów rośnie. - Ma-
my lekarzy, którzy pracują na 
SORze na dyżurach – zazwyczaj 
od godziny 15.00 oraz w nie-
dziele i święta. Jest to pewna 
obsada składająca się z ponad 
dwudziestu osób. To wystarcza-
jąca liczba, dzięki której może-
my zapewnić ciągłość dyżurów 
– tłumaczył jakiś czas temu 

Wojciech Konieczny, dyrektor 
Miejskiego Szpitala Zespolone-
go w Częstochowie. Problem po-
jawia się w dni powszednie w 
godzinach dopołudniowych. - 
Lekarze, którzy u nas dyżurują 
i nie są zatrudnieni na etacie, 
mają inne zajęcia. SOR to dla 
nich element pracy dodatkowej. 
Z tego też powodu w godzinach 
właściwiej pracy niedobory są 
ogromne. Nie mamy kogo odde-
legować na Szpitalny Oddział 
Ratunkowy – wyjaśniał. Z tego 
też powodu dyrektor rozważał 
czasowe wstrzymanie działal-
ności oddziału – docelowo miał 
on zostać zawieszony na trzy 
miesiące. Placówce udało się 
jednak wyjść na prostą i unik-
nąć tak drastycznych rozwią-
zań. Zgłosiło się bowiem leka-
rze, którzy zadeklarowali chęć 
pracy na SOR-ze. 

Ciąg dalszy na str. 3

Na Zawodziu

SOR zostaje

Reforma prawa rodzinnego

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?
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Reforma prawa rodzinnego

Zmiany dla dobra dzieci 
i rodzin?

Dokończenie ze str. 1
Co ważne, uzyskanie alimen-

tów natychmiastowych nie za-
myka drogi do domagania się 
wyższej kwoty alimentów w zwy-
kłym postępowaniu. Każdy bę-
dzie mógł o nie zabiegać, choć po 
dłuższym czasie. Intencją wpro-
wadzenia nowych, dodatkowych 
rozwiązań  – alimentów natych-
miastowych – jest to, by samot-
ni rodzice w prosty i szybki spo-
sób mogli otrzymać pieniądze. 
Zachowana zostanie możliwość 
odwołania się od alimentów na-
tychmiastowych. Projekt przewi-
duje, że obowiązek alimentacyj-
ny dotyczący dziecka będzie au-
tomatycznie wygasał, gdy skoń-
czy ono 25. rok życia. Obecnie 
trzeba o to występować do sądu.

Gwarancja praw obojga 
rodziców

Nowe przepisy mają skutecz-
nie chronić prawa rodzica, któ-
remu drugi rodzic utrudnia kon-
takt z dzieckiem. Opierają się na 
założeniu, że dzieci mają prawo 
do kontaktów z obojgiem rodzi-
ców, a prawo musi być sprawie-
dliwe i równe dla wszystkich, za-
równo ojca, jak i matki. W myśl 
projektu osobie, która będzie 
utrudniać lub udaremniać dru-
giemu z rodziców orzeczone 
przez sąd kontakty z dzieckiem, 
może zostać przydzielony kura-
tor (asystent rodziny). Jeśli nad-
zór kuratorski nie przyniesie 
efektu, problemów nie rozwiąże 
również nałożenie przez sąd kary 
pieniężnej, sprawa trafi do pro-
kuratora na wniosek rodzica.

Prokurator po pierwszym 
przesłuchaniu będzie mógł wy-
znaczyć np. półroczny okres pró-
by. Jeśli w tym czasie rodzic bę-
dzie wywiązywał się z orzeczeń 
sądu rodzinnego i umożliwiał 
kontakt z dzieckiem, prokurator 
umorzy sprawę. Jeśli nie – ro-
dzic narazi się na grzywnę lub 
karę w postaci prac społecznych.

Surowsze rozwiązania obo-
wiązują w niektórych państwach 
zachodnich. W Niemczech za 
uniemożliwianie drugiemu ro-
dzicowi kontaktów z dzieckiem 
grozi grzywna do 25 tysięcy euro, 

a nawet kara aresztu. We Fran-
cji – grzywna do 15 tysięcy euro 
i kara do roku więzienia. W Bel-
gii – grzywna do 1 tysiąca euro i 
do 5 lat więzienia.

Dobro dziecka najważniejsze
Projekt przewiduje również 

wprowadzenie rodzinnego postę-
powania informacyjnego. Ma ono 
poprzedzać sprawy o rozwód i se-
parację w rodzinach z dziećmi. 
Ma dać małżonkom miesiąc na 
porozumienie w sprawach dzieci, 
których dobro jest najważniejsze. 
Główną rolę będą odgrywać me-
diatorzy, którzy uzgodnią warun-
ki rozwodu, kwestie opieki nad 
dziećmi i wysokość alimentów. 
Dzięki temu sam rozwód, jeśli do 
niego dojdzie, powinien przebie-
gać znacznie sprawniej i bezkon-
fliktowo, bez kosztownej potrze-
by angażowania adwokatów. 
Większość spraw rozwodowych, 
w których dochodzi do mediacji, 
trwa kilka miesięcy. W przypad-
ku rozwodu bez zastosowania 
mediacji sprawa trwa przeważnie 
do 2 lat. Rodzinne postępowanie 
informacyjne będzie bezpłatne. 
Państwo ma wziąć na siebie cię-
żar poniesienia kosztów, które 
być może doprowadzą do ugodo-
wego zakończenia sporu. Ro-
dzinne postępowanie informacyj-
ne nie będzie przeprowadzane w 
przypadkach, gdy małżonek znę-
ca się nad rodziną.

Ochrona dzieci przed 
przemocą

Nowe prawo ma pozwolić także 
na błyskawiczną i zdecydowaną 
reakcję, gdy dzieci spotyka krzyw-
da. Chodzi o wszczynane z urzę-
du sprawy o ograniczenie i po-
zbawienie władzy rodzicielskiej. 
Sądy rodzinne będą miały obo-
wiązek zawiadamiania prokura-
tury o prowadzonych przez siebie 
sprawach, gdy zachodzi podejrze-
nie zagrożenia dobra dziecka. 

Reforma zakłada ponadto, że 
w sprawach rodzinnych dzieci 
będę wysłuchiwane w przyja-
znych pokojach przesłuchań. 
Miałyby one powstać we wszyst-
kich sądach jeszcze w tym roku.

kg

Myszków

Przejęli blisko 100 kilogramów tytoniu
Myszkowscy policjanci 

przejęli 92 kg suszu tytonio-
wego bez polskich znaków ak-
cyzy. Stróże prawa nielegalny 
towar znaleźli u 34-letniego 
myszkowianina. Mężczyźnie, 
za przestępstwo skarbowe, 
grozi do 3 lat więzienia. O je-
go dalszym losie zadecyduje 
prokurator i sąd.

Policjanci z Myszkowa w jed-
nym z mieszkań na ulicy Średniej 
odkryli nielegalne używki. Już 
przy wejściu na posesję stróże 
prawa na tarasie budynku, pod 
pokrywą foliową, znaleźli liście 
tytoniu przygotowane do susze-
nia. W mieszkaniu funkcjonariu-

sze zastali 34-letniego gospoda-
rza, który na początku próbował 
przekonać ich, że... nic mu o tym 
nie wiadomo. Sytuacja skompli-
kowała się, gdy policjanci 
w mieszkaniu odkryli wypełnione 
po brzegi worki z zawartością su-
szu tytoniowego oraz maszynę 
służącą do krojenia liści tytoniu. 

Na tym jednak nie koniec, kolej-
ne worki leżały w pomieszcze-
niach gospodarczych. Maszyna 
i „lewy” towar zostały zabezpie-
czone przez policjantów, a 34-la-
tek został zatrzymany. Mężczy-
zna usłyszał zarzut i przyznał się 
do winy. Łącznie mundurowi za-
bezpieczyli prawie 92 kg suszu 
tytoniowego bez polskich znaków 
akcyzy. Śledczy wstępnie oszaco-
wali, że straty Skarbu Państwa 
z tytułu uszczuplenia podatku 
akcyzowego wyniosły w tym przy-
padku prawie 42 tys. zł. Mężczyź-
nie grozi za to przestępstwo do 3 
lat więzienia. O jego dalszym losie 
zadecyduje sąd.

kg

Na Parkitce

Niecodzienne malowidła w szpitalu
Przyszłych oraz świeżo 

upieczonych rodziców wi-
ta w Szkole Rodzenia Wo-
jewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. NMP w 
Częstochowie niecodzien-
na niespodzianka. To 
graffiti przedstawiające 
bociany, motyle, gwiazdy 
i koniczynki na szczę-
ście.

– Naszym marzeniem 
było, aby pozytywnie za-
skoczyć przyszłych rodzi-
ców. Wielu mówiło o tym, że 
wszystkie szkoły rodzenia prze-
pełnione są różem, że bywa to 
„przesłodzone”. Dlatego popro-
siliśmy o pomoc... Hiphopowca!  
- mówi Beata Krej, położna, któ-
ra na co dzień koordynuje pracę 
Szkoły Rodzenia na Parkitce. 
Efekt? Zachwycający. - To było 
wyzwanie! Malowanie w tak wy-
jątkowym miejscu to dla mnie 

nowość, ale i okazja do wzboga-
cenia swojego doświadczenia. 
Najlepsze było to, że już w trak-
cie malowania przyszli rodzice 
pytali, co to będzie, jakimi tech-
nikami się posługuję, co kon-
kretnie robię. Bardzo miło będę 
wspominał tę pracę  - podkreśla 
Patryk Gomoluch „Baton”.

Przy tej okazji przypominamy, 
że szkoła rodzenia na Parkitce 
oferuje przyszłym rodzicom bez-

płatne zajęcia i konsultacje 
przygotowujące do naro-
dzin dziecka. W Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycz-
nym odbywa się też cyklicz-
nie Akademia Malucha czy-
li specjalne zajęcia eduka-
cyjne dla rodziców.

W placówce jest już wła-
ściwie gotowa dziecięca 
część Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Dzięki niej 
ma poprawić się dostęp-
ność udzielania świadczeń 
medycznych oraz komfort 

małych pacjentów i ich bliskich. 
W tej chwili trwają prace wykoń-
czeniowe i przygotowawcze. 
Dzięki wsparciu pozyskanego 
sponsora Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy będzie dysponował 
wózkami i nosidełkami dla ma-
łych pacjentów. 

kg, zdj. Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. NMP 

w Częstochowie

Dokończenie ze str. 1
– Wygląda na to, że ta grupa 

zapewni prawidłowe funkcjo-
nowanie oddziału – twierdzi 
Wojciech Konieczny.

Trzeba jednak zaznaczyć, że 
SOR na Zawodziu będzie na 
pewno funkcjonował do końca 
czerwca – do tego czasu obowią-
zuje bowiem umowa z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia na fi-
nansowanie oddziału.  Od lipca 
będzie nowy cykl kontraktowa-
nia. Wtedy też okaże się, czy pla-
cówka otrzyma pieniądze na 

utrzymanie SORu - NFZ będzie 
musiał zdecydować, czy istnieje 
potrzeba funkcjonowania dwóch 
SOR-ów (drugi jest na Parkitce) 
w Częstochowie.

Przy tej okazji przypominamy, 
że w szpitalu na Zawodziu za-
kończyły się prace remontowo-
-budowlane, które prowadzone 
były właśnie na... SORze. W ra-
mach inwestycji powstały dwa 
całkowicie nowe budynki - od 
strony południowej i północnej – 
oraz przebudowany został już 
istniejący SOR. Dzięki temu pa-

wilon będzie można podzielić na 
różne obszary,  m.in. obszar se-
gregacji medycznej, rejestracji 
i przyjęć, wstępnej intensywnej 
terapii, laboratoryjno-diagno-
styczny, czy obszar stacjonowa-
nia zespołów ratownictwa me-
dycznego. Inwestycja ma umożli-
wić też odpowiednią komunika-
cję SOR z Zakładem Diagnostyki 
Obrazowej i innymi oddziałami 
szpitala – w tym Oddziałem In-
tensywnej Terapii, blokiem ope-
racyjnym, gabinetami diagno-
stycznymi, czy laboratorium.

Na zakończenie warto wspo-
mnieć, że w związku z całym za-
mieszaniem i długiem placówki 
rada społeczna Miejskiego Szpi-
tala Zespolonego złożyła wnio-
sek o odwołanie dyrektora Woj-
ciecha Koniecznego. kg

Mieszkańcy

Nie zawahali się i ruszyli z pomocą
Dokończenie ze str. 1

Jak ustalili śledczy, spraw-
ca wyrwał pokrzywdzonej to-
rebkę, w której trzymała lapto-
pa, telefon komórkowy, doku-
menty i pieniądze. Dwaj męż-
czyźni, którzy widzieli całe 
zdarzenie, pobiegli za prze-
stępcą i przytrzymali go do 
przyjazdu stróżów prawa. 
18-latek został zatrzymany. W 
Prokuraturze Rejonowej Czę-
stochowa-Południe usłyszał 
zarzut rozboju. Prokurator za-

decydował o objęciu go policyj-
nym dozorem. Skradzione rze-

czy wróciły natomiast do wła-
ścicielki.

Podczas spotkania, szef czę-
stochowskiego garnizonu wrę-
czył panu Wojciechowi i Mate-
uszowi pisemne podziękowa-
nia oraz upominki przekazane 
przez Urząd Miasta Częstocho-
wy. Mł. insp. Dariusz Atłasik 
wyraził uznanie dla odwagi 
swoich gości oraz nadzieję, że 
taka postawa będzie dla 
wszystkich wzorem do naśla-
dowania. kg

Na Zawodziu

SOR zostaje
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Jeżeli twoje dziecko urodzi-
ło się w latach 2013–2016 
i nie było zaszczepione prze-
ciwko pneumokokom, teraz 
można to zrobić bezpłatnie 
w dniach od 20 marca do 29 
czerwca.  Szczepionkę otrzy-
mają dzieci w wieku do 5 lat, 
które nie podlegają obowiąz-
kowi szczepień przeciwko 
pneumokokom.

Co zrobić
Jeśli chcesz, aby twoje dziecko 

zostało zaszczepione, umów się na 
wizytę szczepienną i zgłoś do leka-
rza podstawowej opieki zdrowot-
nej najpóźniej do 20 kwietnia. Jest 
to ostateczny termin kwalifikacji 
do tego szczepienia. Schemat 
szczepienia składa się z dwóch da-
wek (każda po 0,5 ml). Są one po-
dawane w  odstępie co  najmniej 2 
miesięcy. Będą one realizowane 
w przychodniach, które mają pod-
pisany kontrakt NFZ. Szczepienie 
jest dobrowolne i nieodpłatne. 
Warto jednak zaznaczyć, że liczba 
szczepionek jest ograniczona. Wię-
cej informacji uzyskamy w powia-
towych stacjach sanitarno-epide-
miologicznych.

Jakie choroby wywołują 
pneumokoki

Pneumokoki mogą powodo-
wać zakażenia inwazyjne, cha-
rakteryzujące się obecnością 
bakterii w krwi oraz zakażenia 
zlokalizowane – bez uogólnione-
go zakażenia.

Główne postacie zakażenia 
to:

l zapalenie ucha środkowego – 
prawie każde dziecko do 5. 
roku życia ma za sobą prze-
byte zapalenie ucha środko-
wego wywołane przez 
pneumokoki;

l zapalenie zatok obocznych 
nosa;

l zapalenie płuc – czynnikami 
sprzyjającymi są przewlekłe 
choroby płuc oraz jako powi-
kłanie grypy;

l zapalenie spojówek.

Zakażenia mogą przebiegać 
w sposób inwazyjny, 

wywołując:
n zapalenie płuc z bakteriemią 

(obecność bakterii w krwi) – 
w ok. 25-30% przypadków 
zapalenia płuc występuje 
bakteriemia;

n zapalenie opon mózgowo-r-
dzeniowych – w tym przypad-
ku obserwuje się bardzo po-
ważne powikłania (np. śmierć 
lub głębokie upośledzenie in-
telektualne i częste nawroty 
choroby);

Bezpłatnie

Zaszczep dziecko przeciw pneumokokom
n posocznicę – najczęściej jest 

następstwem ciężkiego zapa-
lenia płuc, jednak może roz-
winąć się jako choroba pod-
stawowa bez wcześniejszego 
ogniska zapalnego;

n zapalenie wsierdzia;
n zapalenie otrzewnej;
n zapalenie kości i szpiku;
n zapalenie stawów.

Korzyści wynikające ze 
szczepień

Dowodem na to, że szczepie-
nia przeciw pneumokokom 
przynoszą korzyści, są Kielce.

W 2006 r. prowadzono   tam 
bezpłatne szczepienia przeciw 
pneumokokom dla dzieci. Za-
padalność na pneumokokowe 
zapalenie płuc u dzieci poniżej 

2. roku życia zmniejszyła się 
o blisko 97%, liczba hospitali-
zacji z powodu zapalenia płuc 
wśród dzieci do 2 lat – o 60%, 
a liczba przypadków zapalenia 
ucha środkowego – o 85%. Do-
datkowo zaobserwowano efekt 
odporności zbiorowiskowej. 
Liczba zachorowań zmniejszy-
ła się o ponad 50% wśród do-
rosłych, którzy często komuni-
kują się z najmłodszymi (cho-
dzi głównie o osoby starsze- 
seniorów,   którzy – poza dzieć-
mi należą do grupy ryzyka za-
chorowania na zapalenie płuc 
wywołane przez pneumokoki).

Zmniejszyła się także czę-
stotliwość występowania 
szczepów pneumokoków opor-
nych na penicylinę u dzieci po-

niżej 5 lat – do 6,5%. Dla po-
równania w populacji niesz-
czepionej częstotliwość ta wy-
nosi 50,5%.

Epidemiologia
Światowa Organizacji Zdro-

wia poinformowała, że zakaże-
nia pneumokokowe to naj-
częstsze przyczyny zgonów. 
Powodują one na świecie po-
nad 1,6 mln zgonów rocznie 
dzieci poniżej 5. roku życia.

Na poważne choroby wywo-
łane przez pneumokoki choru-
ją najczęściej dzieci do 5. roku 
życia, ale najwięcej powikłań i  
ciężkich zakażeń inwazyjnych 
występuje w  pierwszych 2  la-
tach.

kg
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Stypendia

Artysto! Sięgnij po 
miejską kasę

Do 16 kwietnia w magistra-
cie można składać wnioski o 
stypendia artystyczne. Ubie-
gać się o nie mogą młodzi 
twórcy oraz osoby zajmujące 
się upowszechnianiem kultu-
ry bądź opieką nad zabytka-
mi. Ważny, aby nie mieli wię-
cej niż 30 lat.

Stypendia przeznaczone są 
dla artystycznie uzdolnionej 
młodzieży, osób zajmujących się 
upowszechnianiem kultury czy 
opieką nad zabytkami. Wniosko-
dawcy muszą na stałe lub czaso-
wo mieszkać w Częstochowie lub 
uczęszczać do częstochowskich 
szkół wszystkich szczebli. W ro-
ku przyznawania stypendium 
nie mogą mieć więcej niż 30 lat.

Stypendia mają charakter in-
dywidualny – przyznawane są 
osobom fizycznym, a ich celem 
jest stworzenie twórcom i arty-
stom warunków nauki i pracy, 
doskonalenia się oraz podejmo-
wania ważnych społecznie zadań 
twórczych. Przyznawane są w 
obszarze literatury, muzyki, 
sztuk plastycznych, teatru, fil-
mu, tańca, upowszechniania 
kultury, ochrony dóbr kultury 
oraz opieki nad zabytkami.
Do wniosku należy dołączyć:
l potwierdzenie informacji o do-

robku twórczym (kopie dyplo-
mów, zaświadczeń itp.)

l w przypadku projektów wy-
dawniczych: całość planowa-

nego do wydania drukiem ma-
teriału wraz z recenzjami lub 
jego reprezentatywne frag-
menty wraz z recenzjami

l opinię opiekuna artystycznego 
(w przypadku uczniów i stu-
dentów)  

l dokumentację dodatkową w 
postaci materiału prezentują-
cego dorobek twórczy – np. 
kopie prac z ostatnich 3 lat, 
wydane publikacje, nośniki ze 
zrealizowanymi projektami fil-
mowymi, teatralnymi lub mu-
zycznymi (dokumentacja do-
datkowa jest zwracana wnio-
skodawcy po rozpatrzeniu 
wniosków przez Komisje Sty-
pendialne.)
O przyznaniu stypendium 

zadecyduje wartość artystyczna 
i merytoryczna programu sty-
pendialnego opracowanego 
przez kandydata – przede 
wszystkim oryginalność przed-
sięwzięcia, dotychczasowe osią-
gnięcia oraz właściwe udoku-
mentowanie wniosku.

Więcej informacji można uzy-
skamy w  Referacie Kultury Wy-
działu Kultury, Promocji i Sportu 
UM Częstochowy przy al. Naj-
świętszej Maryi Panny 45a, nr tel. 
(34) 370 74 60. Wnioski z kolei 
należy składać w  Kancelarii 
Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 
11/13   (pokój 3) do 16 kwietnia  
tego roku. Dokumenty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.

kg

CYBERFOTO 2018

Konkurs dla fotografów
Regionalny Ośrodek Kultu-

ry zaprasza do udziału w 21. 
edycji międzynarodowego 
konkursu CYBERFOTO. Or-
ganizator na zgłoszenia cze-
ka do 30 marca.

Celem konkursu jest prezen-
tacja możliwości kreacji obrazu 
fotograficznego poprzez zastoso-
wanie komputera i współcze-
snych technik obrazowania.

Prace w postaci wydruku lub 
odbitki fotograficznej należy 
przesłać lub dostarczyć osobi-
ście na adres Regionalnego 
Ośrodka Kultury (ul. Ogińskiego 

13a), z dopiskiem ,,CYBERFO-
TO” do 30 marca. Do pracy nale-
ży dołączyć wypełnioną kartę 
zgłoszeniową oraz informację w 
jakim programie powstała. Zwy-
cięzca otrzyma 2500 tysiąca zło-
tych. Nagrody pieniężne trafią 
również do zdobywców drugiego 
(1500 zł) oraz trzeciego (800 zł) 
miejsca. Dodatkowo przewidzia-
no trzy wyróżnienia po 400 zł. 
Jury zaznacza jednak, że można 
dokonać innego podziału na-
gród. Koszt uczestnictwa - 50 zł. 
Prace zostaną ocenione 5  kwiet-
nia, natomiast  otwarcie wysta-
wy nastąpi27 kwietnia o godz. 

18.00 w Galerii ART-FOTO.
Wystawie towarzyszyć będzie 

seminarium poświęcone zastoso-
waniu komputera w kreowaniu 
współczesnej sztuki. Organizato-
rem konkursu jest Regionalny 
Ośrodek Kultury, a współorgani-
zatorami: Narodowe Centrum Kul-
tury w Warszawie, Fotoklub Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz Związek 
Polskich Artystów Fotografów.

Szczegółowe informacje, regu-
lamin oraz kartę zgłoszeniową 
znajdziemy na stronie:  www.
rok.czestochowa.pl  oraz  ht-
tp://www.cyberfoto.czest.pl

kg

Gimnazja przekształcone w podstawówki 

„Szesnastka” gotowa na przyjęcie 
maluchów

Częstochowskie gimnazja, 
które zostały przekształcone 
w szkoły podstawowe, przy-
gotowują się na przyjęcie od 
nowego roku najmłodszych 
uczniów. – W naszej szkole 
większość prac została już 
wykonana. Jesteśmy w pełni 
przygotowani na przyjęcie 
siedmiolatków – zapewnia 
Jarosław Nurek, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 16 w 
Częstochowie.

Przypomnijmy, że za sprawą 
reformy edukacji sześcioletnie 
szkoły podstawowe przekształ-
cone zostały w ośmioletnie. 
Gimnazja z kolei są wygaszane. 
Obecnie kontynuują w nich 
naukę tylko uczniowie klas 
drugich i trzeci. 

W roku szkolnym 
2018/2019 ostatni rocznik 
ukończy gimnazjum. Od 1 
września 2019 r. w ustroju 
szkolnym trzyletnie placówki, 
do których uczęszczało się po 
szkole podstawowej, nie będą 
już funkcjonować. 

Większość częstochowskich 
gimnazjów już zostało prze-
kształconych w szkoły podsta-
wowe. Każda z nich musiała 
przystosować swoje pomiesz-
czenia do nauki dzieci w edu-
kacji wczesnoszkolnej. 

– Nasza szkoła jest już w peł-
ni dostosowana do potrzeb naj-
młodszych uczniów. Większość 

prac została wykonana, ostat-
nie szlify zaplanowaliśmy na 
okres wakacyjny – twierdzi Ja-
rosław Nurek. – Sale lekcyjne 
znajdujące się na drugim pię-
trze zostały wyremontowane i 
kompleksowo doposażone. Ma-
my regulowane krzesełka, ław-
ki dla najmłodszych, nowe me-
belki, zabawki. Ponadto każdy 
uczeń w swojej sali będzie miał 
osobną szafkę. Powstała rów-
nież druga świetlica – będą z 
niej korzystać uczniowie z klas 
1-4. Została ona wyposażona w 
środki dydaktyczne i multime-
dialne. Chcemy, żeby ucznio-
wie czuli się u nas, jak w domu, 
dlatego też jesteśmy otwarci na 
wszelkie sugestie rodziców – 
podkreśla dyrektor. 

Aby zaprezentować efekt 
prac, w szkole odbyły się dni 

otwarte. – W ciągu trzech dni 
odwiedziły nas przedszkolaki, 
uczniowie klas trzech i szó-
stych, oczywiście w towarzy-
stwie rodziców – opowiada Ka-
tarzyna Bartczak, nauczyciel – 
bibliotekarz. – Zaprezentowali-
śmy nie tylko nowe sale lekcyj-
ne i świetlicę, ale również ofertę 
edukacyjną. Młodzież – za 
sprawą realizowanych obo-
wiązkowo projektów – przybliża 
odwiedzającym naszą rzeczywi-
stość. Co warto podkreślić, to 
uczniowie wybierali tematykę. 
Były więc prezentacje z historii, 
biologii, chemii, czy fizyki. Poza 
tym odbyły się występy arty-
styczne, a także warsztaty pla-
styczne, językowe, przyrodni-
cze, naukowe, sportowe – wyli-
cza Katarzyna Bartczak. Poza 
tym każdy z odwiedzających 

otrzymał własnoręcznie wyko-
nany – przez uczniów i nauczy-
cieli – upominek. Do rozpoczę-
cia nauki w „Szesnastce” szcze-
gólnie zachęcali sami gimnazja-
liści. – Nauczyciele kładą duży 
nacisk na odpowiednie przygo-
towanie do egzaminu. Dlatego 
możemy wybierać wśród wielu 
zajęć pozalekcyjnych. Oczywi-
ście jest też czas na rozrywkę i 
relaks. Organizowane są wspól-
ne wypady na lodowisko, czy 
na wrotki. Poza tym odbywa się 
u nas wiele ciekawych akcji. 
Świętujemy na przykład dzień 
piżamy, dzień dziwaka, czy 
dzień krzykliwego ubioru. Inte-
grujemy się również na prze-
rwach podczas wspólnych qu-
izów, czy tańca – chwaliły szko-
łę gimnazjalistki – Julia Woź-
niak, Natalia Przysucha i Moni-
ka Jasiak. Podobnego zdania 
jest Sophie Bruno. – Nauczy-
ciele mają bardzo dobry kon-
takt z uczniami. Możemy na 
nich liczyć w każdej sytuacji. W 
życie szkoły bardzo angażuje 
się też pan dyrektor, dużo mu 
zawdzięczamy. Dzięki panują-
cej w szkole atmosferze, rzeczy-
wiście chce się tu przychodzić. 
Wyraźnie widoczna jest też in-
tegracja pomiędzy uczniami – 
nie trzymamy się tylko w gronie 
klasowych znajomych, ale 
wszyscy razem. Bardzo się cie-
szę, że się tutaj dostałam... – 
podsumowała. kg

ZGM TBS

Inteligentne 
zarządzanie 

zasobem 
mieszkaniowym

Jak dbać o bezpieczeństwo lokalnej 
społeczności, czym są nowoczesne 
technologie informatyczne oraz jak 
przebiega miękka windykacja w za-
rządzaniu zasobem mieszkaniowym 
– między innymi takie kwestie poru-
szono podczas konferencji naukowej 
ZGM TBS oraz Politechniki Często-
chowskiej.

Hasło przewodnie konferencji brzmia-
ło „Smart City. Zarządzanie inteligentnym 
zasobem mieszkaniowym”. ZGM TBS od 
kilku lat, włączając w swoje działania 
podmioty naukowe, takie jak Politechnika 
Częstochowska i Wydział Zarządzania, 
działa na rzecz poprawy jakości życia lo-
katorów i bezpieczeństwa mieszkańców. 

Celem spotkania była prezentacja wy-
ników badań naukowców, a także wymia-
na myśli, poglądów i doświadczeń teorety-
ków oraz praktyków. 

Uczestnicy rozmawiali nie tylko o bez-
pieczeństwie lokalnej społeczności, ale 
także między innymi o nowoczesnych 
technologiach informatycznych w zarzą-
dzaniu zasobem mieszkaniowym gminy 
i o programie miękkiej windykacji, który 
jest wyjściem naprzeciw potrzebom loka-
torów zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym czy bezdomnością. 

Wypracowane podczas konferencji roz-
wiązania i wnioski posłużą do kontynu-
acji działań poprawiających jakość życia 
i bezpieczeństwo lokatorów.

kg

W centrum miasta

Fałszywy policjant napadł  
na przechodnia

45-latek, podszywając się 
pod policjanta kryminalnego, 
napadł na chodniku na prze-
chodnia i... zabrał mu telefon. 
Mężczyzna wytrącił też z ręki 
telefon przypadkowemu świad-
kowi, który zareagował na całe 
zdarzenie i chciał zadzwonić 
na policję. Przestępca został 
zatrzymany. Sąd zdecydował o 
umieszczeniu go na trzy mie-
siące w tymczasowym areszcie. 

Do zdarzenia doszło w cen-
trum miasta. Jak ustalili poli-
cjanci, pokrzywdzony został za-

atakowany na chodniku. Na-
pastnik oświadczył, że jest poli-
cjantem z wydziału kryminalne-
go. Był agresywny, uderzył swoją 
ofiarę, przeszukał ją i zabrał tele-
fon komórkowy. Całe zdarzenie 
widzieli przypadkowi świadko-
wie. Zachowanie rzekomego po-
licjanta od razu wzbudziło ich 
podejrzenia. Jeden z mężczyzn 
chciał nawet zadzwonić po praw-
dziwą policję, ale kiedy tylko wy-
ciągnął telefon, agresor wytrącił 
mu go z ręki. Komórka upadła 
na chodnik i roztrzaskała się. 
Podejrzany błyskawicznie uciekł 

z miejsca zdarzenia. Na szczęście 
nie cieszył się jednak zbyt długo 
wolnością. Policjanci namierzyli 
go w autobusie miejskim. 45-la-
tek miał w organizmie przeszło  
2 promile alkoholu. Po wytrzeź-
wieniu trafił do Prokuratury Re-
jonowej Częstochowa-Północ, 
gdzie usłyszał zarzuty rozboju, 
przywłaszczenia sobie funkcji 
publicznej i zniszczenia telefonu. 
Sąd przychylił się do wniosku 
śledczych i zadecydował o zasto-
sowaniu wobec podejrzanego 
tymczasowego aresztowania.

kg
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Dla marszałka

Założysz wąsy?  
Nie będziesz pytany!

19 marca – dzień imienin 
Józefa Piłsudskiego – może 
się stać dniem uczniowskiej 
zabawy.  Stowarzyszenie 
Społeczny Komitet Odbudo-
wy Pomnika Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego proponuje 
inicjatywę... „Wąsy Marszał-
ka”. 

W poniedziałek 19 marca 
uczniowie, którzy będą nosili 
przygotowane wcześniej przez 
siebie wąsy, nie będą pytani na 
lekcjach.

- Naszym zamysłem jest, aby 
w ten sposób utrwalić w pamięci 

młodzieży dzień, który w II Rzecz-
pospolitej był wyjątkowo uroczy-
ście obchodzony z uwagi na sole-
nizanta – Józefa Piłsudskiego, 
twórcę naszej niepodległości - 
mówi Grzegorz Basiński, na-
uczyciel historii i koordynator 
akcji.

Przed II wojną światową 
imieniny Józefa Piłsudskiego 
(19 marca) były właściwie 
świętem narodowym, obcho-
dzonym bardzo uroczyście w 
całym kraju. Powrót do tej tra-
dycji zauważyć można również 
w Częstochowie.

 kg

Po spektaklu „SELFIE.com.pl”

Miłość z internetu
Ci, którzy poniedziałkowy 

wieczór spędzili w Filharmo-
nii Częstochowskiej z pewno-
ścią do tej pory chodzą 
uśmiechnięci. Na spektaklu 
„SELFIE.com.pl” opowiada-
jącym o dwóch rodzinach, 
których historie w pewnym 
momencie się przecinają, po 
prostu nie dało się nie śmiać.

Historia jakich wiele – dwie 
rodziny, w jednej żyje matka 
i córka, w drugiej ojciec i syn. 
A że scena została podzielona 
na dwa mieszkania, możemy 
obserwować niezależnie toczące 
się watki, które finalnie łączą 
się ze sobą. Sytuacje rodzinne 
są niemal identyczne. Dorosłe 
dzieci Brygidy i Gerarda są 
przeciwnikami związków. Ro-
dzice - wiedząc, jak trudne by-
wa życie w pojedynkę - przeko-
nują aby pociechy wreszcie się 
ustatkowały. Te z kolei nie chcą 
o tym słyszeć. Obecny styl życia 
bardzo im odpowiada - trzydzie-
stoletnia Julia, żyje w świecie 
romantycznych powieści,  
a trzydziestoletni Pawełek całe 
dnie spędza w świecie gier kom-
puterowych. Sprytni rodzice 
mają jednak na to sposób – za-
kładają dzieciom profile na por-
talu randkowym. Początkowo 
wszystko idzie z zgodnie z pla-

nem, ale żeby nie było tak kolo-
rowo - w wyniku nieszczęśliwe-
go zbiegu okoliczności – sytu-
acja się komplikuje. Wyszuka-
ne dialogi, oryginalny humor 
i znakomita gra aktorska – na 
scenie mogliśmy zobaczyć Do-
rotę Pomykałę, Julię Kamińską, 
Filipa Bobka oraz Mirosława 
Bakę – sprawiły, że uśmiech po 

prostu nie schodził z twarzy. Co 
warto podkreślić, widzowie pod-
czas spektaklu nie siedzieli 
biernie.

„Selfie.com.pl” to produkcja 
interaktywna i niezwykle anga-
żująca widownię. Jak się okaza-
ło, taka formuła częstochow-
skiej publiczności przypadła do 
gustu.  kg

Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z nami ten poniedziałkowy wieczór! Mamy na-
dzieję, że dobrze się bawiliście i zapamiętacie go na długo. Do zobaczenia na kolejnym spektaklu. A ten 
już wkrótce – widzimy się 27 kwietnia podczas spektaklu „SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw”.

Lista 44

Najbardziej stresujące sytuacje 
życiowe

Wąsy marszałka
Piłsudskiego

Piłsudski słynął z pięknych, wypielęgnowanych wąsów. Były dla Mar-
szałka znakiem rozpoznawczym ale też w jakimś sensie wyzwaniem, bo 
Marszałek nie lubił się golić. Podobnie zresztą jak fotografować. Nigdy 
nie pozował do obiektywu i nie znosił, gdy z okazji różnych uroczysto-
ści gdy „przytykano” mu do twarzy aparaty. Piłsudski nie golił się co-
dziennie. Kiedy przystępował do tej czynności udawał się do małego 
pokoiku, gdzie stało niewielkie lustro, a przed nim przybory do golenia. 
Woźny wnosił dwie szklanki ciepłej wody i Marszałek rozpoczynał znie-
nawidzoną przez większość mężczyzn czynność. Nigdy nie używał brzy-
twy, tylko tzw. „żyletki”. Potem Piłsudski siedział już ubrany w swój si-
wy mundur bez żadnych odznak w głębokim skórzanym fotelu i był go-
tów do pracy – tak opisywał w swoich pamiętnikach prozaiczną czyn-
ność golenia Józefa Piłsudskiego kapitan Lepecki – adiutant Marszałka.

DF

Dwaj amerykańscy psychiatrzy Thomas Hol-
mes i Richard Rahe opracowali listę 44 najbar-
dziej różnorodnych wydarzeń, jakie mogą każde-
go z nas spotkać w życiu. Było to jeszcze w latach 
60. ubiegłego wieku. Swoją listę sporządzili  na 
podstawie wieloletnich badań. Metodologia by-
ła stosunkowo prosta. Każdemu wydarzeniu 
przypisali odpowiednią liczbę punktów w  ten 
sposób, że im wydarzenie było bardziej wstrzą-
sające, tym wycenione zostało wyżej. Na liście 
znalazło się, np. ciężka choroba, rozwód, utrata 
pracy, zmiana szkoły, nawyków, miejsca za-
mieszkania...

Za najbardziej traumatyczne wydarzenie w ży-
ciu ludzkim psychiatrzy uznali śmierć współmał-
żonka i przypisali mu 100 punktów. Kolejne ge-
neracje badaczy co prawda krytykowały skalę 
stresu Holmesa i Rihe’a, nikt jednak nie zanego-
wał tego jednego stwierdzenia, że nie może spo-
tkać nas nic gorszego, niż utrata osoby najbliż-
szej, którą kochamy i  często jesteśmy związani 
z nią przez długie lata. Zdaniem autorów istnieje 
istotna statystycznie zależność między siłą stre-
sora, a zapadnięciem na poważną chorobę.

Jeśli łączna siłą stresów wynosi:
-150 -199 pkt, prawdopodobieństwo zachoro-

wań w ciągu dwóch kolejnych lat wynosi 37%.
- 200 -199 pkt, prawdopodobieństwo zachoro-

wań w ciągu dwóch kolejnych lat wynosi 51%.

- powyżej 300 pkt, prawdopodobieństwo za-
chorowań w ciągu dwóch kolejnych lat wyno-
si 79%.

 
Lista stresów:

1. Śmierć współmałżonka
2. Rozwód
3. Separacja lub rozstanie
4 Pobyt w więzieniu
5. Śmierć bliskiego członka rodziny
6. Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem 

ciała
7. Ślub
8. Zwolnienie z pracy / bezrobocie
9. Pojednanie się z małżonkiem
10. Przejście na emeryturę
11. Znacząca zmiana stanu zdrowia lub 

zachowania członka rodziny
12. Ciąża
13. Trudności seksualne
14. Pojawienie się nowego członka rodziny
15. Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja 

firmy
16.Zmiana statusu finansowego
17. Śmierć bliskiego przyjaciela
18. Zmiana stanowiska pracy
19. Konflikt w rodzinie
20. Wysoki kredyt lub poważne obciążenie 

hipoteki  DF

Tajemnice mózgu
Co powoduje, że myślimy 

i odczuwamy?
 Mózg to organ, który wciąż 

czeka na odkrycie, chociaż wie-
my o nim coraz więcej. Ile nam 
go potrzeba, żeby prowadzić 
zwykłe, szczęśliwe życie? Co 
powoduje, że myślimy, odczu-
wamy? Skąd bierze się tempe-
rament? Do niedawna jeszcze 
uważano, że mózg się nie rege-
neruje. Jeśli się coś zepsuje, czy 
przestawi to na amen. Okazu-
je się jednak, że ma on pewne 
zdolności naprawcze, a nawet 
w pewnym stopniu kompensuje 
uszkodzenia. To wielka nadzieja 
dla osób dotkniętych urazami, 
udarami, czy innymi chorobami.

Dziś już wiadomo, że płaty 
przedczołowe to miejsce, w któ-
rym drzemią nasze uczucia wyższe, 
moralność, przekonania. Ich czę-
ściowe nawet zniszczenie wpływa 
znacząco na cechy osobowości 
i temperament. Wagę i rolę płatów 
czołowych mózgu odkryto przez 
przypadek pod koniec XIX wieku. 
Wtedy, kiedy jeden z pracowników 
uległ wypadkowi na budowie – 
stalowy pręt przebił na wylot jego 
czaszkę. Zniszczone płaty czołowe 
mózgu zmieniły osobowość i tem-
perament mężczyzny. Wydarzenie 
to, a zwłaszcza jego skutki poruszy-
ły środowisko naukowe i wpłynęły 
na zmianę postrzegania funkcji, ja-
kie pełnią poszczególne elementy 
mózgu.

   Aby mózg mógł myśleć i czuć 
musi być pokryty pofałdowaną 
korą mózgową. To taka płachta 
o powierzchni 2 metrów kwa-
dratowych złożona z 8 miliardów 
szarych komórek. Musi być bar-
dzo solidnie pofałdowana, żeby 
zmieścić się na mózgu wielkości 
orzecha kokosowego. Gładki 
mózg oznaczałby, że nasza umy-
słowość jest na poziomie po-
dobnym do żabiej.

Ludzki mózg posiada gruczoł 
o nazwie szyszynka, który w nie-
których wierzeniach określany 
jest „trzecim okiem.” Gruczoł ten 
wyglądem przypomina szyszkę 
sosny (stąd nazwa) i odpowie-
dzialny jest za produkcję melato-
niny (pochodna serotoniny), która 
ma istotny wpływ na ludzki sen. 
Niektórzy uważają, że szyszynka 
może być dla ludzi portalem po-
średniczącym między światem 
fizycznym, a duchowym. Ma od-
powiadać za specjalny zakres, 
który jest w stanie odczuwać rze-
czy, których nie da się zobaczyć. 
Aktywność tego obszaru daje 
poczucie euforii i wypełnia umysł 
poczuciem sensu. Osoba z aktyw-
nym „trzecim okiem” jest ponoć 
w stanie przemieszczać się do in-
nych wymiarów, a także inaczej 
postrzegać otaczający świat, któ-
rego staje się częścią.

Dariusz Fiuty

https://www.facebook.com/events/135186503929337/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=FILENAME
https://www.facebook.com/events/1976486672365901/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&frefFILENAME


Naukowcy na całym świe-
cie poszukują metody, która 
pozwoli, aby światło słonecz-
ne wywołało reakcję che-
miczną. Promienie ultrafiole-
towe mają wystarczającą 
energię, ale ultrafiolet to za-
ledwie 4% tego, co dostaje 
Ziemia od Słońca. Większość 
promieni słonecznych to 
światło widzialne, które nie 
jest w stanie wywołać reakcji 
chemicznej przekształcającej 
dwutlenek węgla w paliwo.

Zespół naukowców z Florydy 
wywołał sztuczną fotosyntezę 
w materiale syntetycznym, oczy-
ścił powietrze i wytworzył energię 
w tym samym czasie. Profesor 
chemii Fernando Uribe-Romo 
z University of Central Florida 
odkrył sposób na wywołanie fo-
tosyntezy w materiale syntetycz-
nym, zamieniając gazy cieplar-
niane w czyste powietrze i pro-
dukując energię w tym samym 
czasie. Proces ten ma ogromny 
potencjał w zakresie opracowa-
nia technologii, która mogłaby 
znacznie ograniczyć emisję ga-
zów cieplarnianych związanych 
ze zmianami klimatu, a jedno-

cześnie stworzyć ekologiczny 
sposób wytwarzania energii.

– Dostosowywanie materia-
łów, które pochłoną określoną 
barwę światła, jest bardzo trud-
ne z naukowego punktu widze-
nia, ale z punktu społecznego 
przyczyniamy się do opracowa-
nia technologii, która może po-
móc w redukcji gazów cieplar-
nianych – twierdzi prof. Fer-
nando Uribe-Romo.

Uribe-Romo i jego zespół 
stworzyli sposób wywołania re-
akcji chemicznej w syntetycz-
nym materiale zwanym związ-
kiem metaloorganicznym (jest 
to związek organiczny zawiera-
jący przynajmniej jedno wiąza-
nie pomiędzy atomem metalu 
i atomem węgla w grupie orga-
nicznej), który rozkłada dwutle-
nek węgla na nieszkodliwe sub-
stancje organiczne. Działa to 
tak, jak proces fotosyntezy 
w roślinach, które ze światła 
i dwutlenku węgla wytwarzają 
substancje odżywcze. W meto-
dzie Uribe-Romo zamiast poży-
wienia produkują energię.

Zespół profesora Uribe-Romo 
użył tytanu, który połączył 
z cząstkami organicznymi (N-al-

kilo-2-aminotereftalany) działa-
jącymi jak anteny zbierające 
światło. Naukowcy umieścili 
skonstruowany przez siebie ele-
ment w niebieskim widmie 
światła widzialnego, wprowadzi-
li do niego CO2 i reakcja zaszła – 
powstały łatwopalne estry i ami-
dy kwasu mrówkowego.

Zdaniem prof. Fernando Uri-
be-Romo praca ta jest przeło-
mem, ale zbyt wcześnie jednak, 
by zacząć świętować sukces. 
Odkrycie postawiło nowe wy-
zwania: trzeba zwiększyć wy-
dajność i sprawność procesu, 
wykorzystać jak najszersze wid-
mo światła, stworzyć urządze-

nia, które przekształcą dwutle-
nek węgla w paliwo i doprowa-
dzić je do elektrowni. Wyobraź-
nia podpowiada jednak, że już 
wkrótce zobaczymy energetycz-
nie samowystarczalne domy, 
które likwidują efekt cieplarnia-
ny i poprawiają jakość powie-
trza w całym sąsiedztwie.

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

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018
MARZEC

20 Dzień bez Mięsa
22 Światowy Dzień Wody
22 Dzień Bałtyku
23 Dzień Meteorologii i Pogody
23 Światowy Dzień Lasu

KWIECIEŃ
1 Dzień Ptaków
1-7 Tydzień Czystości Wód
7 Światowy Dzień Zdrowia
22 Dzień Ziemi
24 Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

To już nie tylko kwestia wyobraźni

Samowystarczalne domy

Rośliny nie dość, że odmie-
niają wnętrza naszych miesz-
kań to mają zbawienny wpływ 
na zdrowie. Z badań eksper-
tów wynika, że niektóre są w 
stanie wstanie “wchłonąć” 
nawet 85% szkodliwych sub-
stancji. 

Wokół nas krąży mnóstwo 
substancji chemicznych. Elimi-
nacja ich jest po prostu niemożli-
wa. Są jednak sposoby, aby się 
przed nimi uchronić. Jedną ze 
sprawdzonych metod jest... in-
westycja w rośliny. Badania na-
ukowe dowodzą, że dzięki prze-
twarzaniu dwutlenku węgla w 
tlen, oczyszczają i nawilżają po-

wietrze w mieszkaniu. Poza tym 
wytwarzają lotne substancje, 
które są w stanie likwidować 
drobnoustroje chorobotwórcze. 
Niektóre z nich potrafią ponadto 
odfiltrowywać powietrze z tok-
syn, a nawet niwelować smog 
elektromagnetyczny, który emi-
tują domowe urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne. Paproć 
na przykład doskonale nawilża, a 
przy okazji oczyszcza powietrze z 
formaldehydu, ksylenu, tlenku 
węgla. Skrzydłokwiat, który jest 
niezwykle popularnym domo-
wym kwiatem, usuwa takie środ-
ki trujące jak benzen i formalde-
hyd. Chryzantemy natomiast  
poradzą sobie z amoniakiem, 

ksylenem, benzenem. Z toksyna-
mi w znakomity sposób walczą 
również nieco bardziej egzotycz-
ne rośliny. Sansewieria gwinej-
ska gwarantuje oddychanie po-
wietrzem wolnym od formaldehy-
du, ksylenu, toluenu, benzenu i 
tlenku azotu. Egzotyczna palma 
areka potrafi natomiast wchła-
niać trichloroeteny, czyli toksycz-
ne rozpuszczalniki tłuszczu. Po-
za tym w domu warto hodować 
też aloes, palmę bambusową, czy 
fikusa. Zgodnie z badaniami eks-
pertów, aby oczyścić pomieszcze-
nie o wielkości 50 m2, należy w 
nim umieścić przynajmniej 2 ro-
śliny w doniczkach o średnicy 
ok. 15 cm.  kg

Dzięki roślinom

Powietrze pozbawione toksyn

Opracował: DF

W ubiegłym roku Inspekcja 
Transportu Drogowego prze-
prowadziła ponad 190 tys. 
kontroli. W ich trakcie odno-
towano ponad 2600 nieprawi-
dłowości związanych z emisją 
spalin z pojazdów.   Smog to 
nie tylko efekt niskiej emisji, 
spalania w domowych pie-
cach. Winowajcą są także sa-
mochodowe spaliny.

Wpływ transportu drogowe-
go na jakość powietrza był te-
matem posiedzenia Komitetu 
Sterującego ds. Krajowego Pro-
gramu Ochrony Powietrza 
(KPOP). Podczas spotkania, 
które odbyło się pod koniec 
stycznia 2018 br. w Minister-
stwie Środowiska omówiono 
zadania związane z kontrolą 
przestrzegania przepisów w za-
kresie transportu drogowego. 
Kontrola ta eliminując wszelkie 
negatywne zjawiska w  tym 
sektorze, w efekcie przyczynia 
się do poprawy jakości powie-

trza i ochrony środowiska na-
turalnego. Uczestniczący 
w spotkaniu wiceminister śro-
dowiska, pełnomocnik rządu 
ds. polityki klimatycznej Paweł 
Sałek zaznaczył, że Inspekcja 
Transportu Drogowego dyspo-
nuje odpowiednimi narzędziami 
do kontroli emisji zanieczysz-
czeń do powietrza pochodzą-
cych z transportu drogowego.

– Pojazdy poruszające się po 
polskich drogach muszą speł-
niać również kryteria związane 
z emisją spalin. Będziemy to 
skutecznie egzekwować. Mamy 
stosowne uprawnienia. Nie-
mniej konieczna jest dalsza dys-
kusja i współpraca dotycząca 
m.in. zmian w Prawie o ruchu 
drogowym. Aby skutecznie po-
prawić jakość powietrza w Pol-
sce, niezbędna jest kontynuacja 
działań w zakresie ograniczania 
emisji z transportu, a także 
efektywna kontrola tych zanie-
czyszczeń – podsumował wice-
minister Paweł Sałek.   

Smog

Winowajcą również 
samochodowe spaliny

Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej skazał Pol-
skę za naruszenie unijnych 
przepisów dotyczących czy-
stego powietrza. Efekt? Nasz 
kraj może zapłacić nawet kil-
kaset milionów złotych rocz-
nie! Kwestia, czy zapłaci nie 
jest jeszcze przesądzona...

Trybunał uznał, że Polska nie 
wypełniła zobowiązań odnoszą-
cych się do przestrzegania rocz-
nych i dziennych dopuszczal-
nych wartości związanych z ist-
nieniem w powietrzu pyłu zawie-
szonego (PM10), a także przygo-
towania planów, które pozwolą 
skrócić liczbę dni z przekrocze-

niami. Sędziowie są zdania, że 
podejmowane przez polskie rzą-
dy działania na rzecz poprawy ja-
kości powietrza za niewystarcza-
jące. - Ten wyrok to ostatnie 
ostrzeżenie, że rząd musi jak naj-
szybciej wziąć się do pracy i pod-
jąć zdecydowane działania w ce-
lu poprawienia jakości powietrza 
– mówi Ewa Lutomska z Polskie-
go Alarmu Smogowego i podkre-
śla, że za takie trudno uznać to, 
co rząd zrobił do tej pory, bo 
większość działań w ramach rzą-
dowego programu Czyste Powie-
trze ma charakter pozorowany 
lub jest prowadzona zbyt wolno. 

Zdaniem przedstawicieli Pol-
skiego Alarmu Smogowego klu-

czowe jest teraz wprowadzenie 
norm jakości węgla sprzedawa-
nego do gospodarstw domowych 
oraz stworzenie systemu świa-
dectw jakości dla tego paliwa. 
Regulacje te miały zostać wpro-
wadzone już w 2017 roku. Ko-
nieczne jest także wdrożenie 
szeroko zakrojonego programu 
walki z ubóstwem energetycz-
nym i termomodernizacji pol-
skich domów. 

Na poprawę sytuacji nasz kraj 
będzie miał dwa lata. Jeśli się 
nie upora z problemem, będzie 
musiał ponieść karę finansową. 
Najwyższa Izba Kontroli szacuje, 
że taka kara może wynieść na-
wet 4 mld złotych.

Smog
Polska dostanie karę za jakość powietrza?

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/praca
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/smog
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/slownik-terminow-prawnych/paliwa


W roku szkolnym 2017/18 realizowany jest w naszej szkole projekt „Europejski staż – początek 
zawodowej kariery ucznia”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020 ( PO WER ) w ramach  projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego”. W dniach 28 stycznia – 10 lutego realizowane były pierwsze 
mobilności, które poprzedziły wcześniejsze przygotowania. W miesiącu październiku przeprowadzona 
została rekrutacja uczestników do projektu wśród uczniów klas czwartych kierunku informatyka. Na 
szczęśliwców o najwyższej średniej i wysokiej frekwencji czekało 16  miejsc i wyjazd na dwutygo-
dniowy staż do portugalskiego miasteczka Barcelos. Udział w projekcie jest bezpłatny,co nie znaczy, 
że darmowy. Uczniowie zostali solidnie przygotowani do wyjazdu: odbyli dodatkowe zajęcia języka 
angielskiego, który określił ich stopień znajomości zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształ-
cenia Językowego, korzystali z internetowego kursu języka portugalskiego, zostali przeszkoleni pod 
kątem wsparcia psychologicznego podczas wyjazdu, np. dowiedzieli się, jak radzić sobie ze stresem, 
jak zachować się na lotnisku,  jakie są zagrożenie terrorystyczne, uczestniczyli w prelekcjach dotyczą-
cych doradztwa zawodowego oraz w szkoleniach kulturowo-geograficznych dotyczących Portugalii. 
Każdy z uczestników musiał wykazać się frekwencją i dużą aktywnością na zajęciach, gdyż w prze-

ciwnym razie na  jego miejsce wchodziła osoba z  listy rezerwowej. Na etapie rekrutacji uczestnicy 
zobowiązali  się  również  do  wykonania  różnych 
materiałów  pomocniczych  do  projektu  (np.  wy-
konanie  projektu  logo  na  koszulki  reklamujące 
udział w projekcie, opracowanie prezentacji mul-
timedialnej dotyczącej Barcelos itp.) lub do form 
upowszechniania  rezultatów,  już  po  zakończeniu 
mobilności.
W  ramach  projektu  uczniowie  mieli  zagwa-

rantowany  przejazd  autokarem  z  Częstochowy 
na  lotnisko w Warszawie, następnie  lot do Porto 
w Portugalii, przejazd autokarem na camp naszego 
partnera  projektowego  Stowarzyszenie  Mobility 
Friennds, pobyt przez 14 dni, dojazdy na praktyki, 
pełne wyżywienie, trzy wycieczki, drogę powrotną do kraju oraz kieszonkowe.
Sam wyjazd wyglądał tak: spotykamy się na stacji BP przy ulicy Jana Pawła II. Czeka tutaj na 

nas autokar firmy Wesley, wszyscy jesteśmy bardzo punktualni. Humory nam dopisują. Pomimo 
że w wyjeździe biorą udział same osoby pełnoletnie, widać duże zdenerwowanie, szczególnie 
wśród rodziców. Ruszamy.
Dla niektórych z nas to pierwsza podróż samolotem, czyli pierwsze nadawanie bagażu, pierwsza 

odprawa, pierwsza strefa bezcłowa. Radzimy sobie świetnie, nie ma najmniejszych problemów.
Startujemy. Jest dobrze, jeszcze tylko ok. 3,5 godziny lotu i jesteśmy w Porto. Jest dobrze po pół-

nocy. Lotnisko prawie puste. Odbieramy bagaże i spotykamy Kasię, wolontariuszkę, która nas odbie-
ra, robi powitalne zdjęcie i wraz z kierowcą, który 
posługuje  się  wyłącznie  językiem  portugalskim 
zawozi nas na camp. Po rozlokowaniu w pokojach 
idziemy spać.
Pierwszy dzień pobytu to dzień organizacyjny. 

Część grupy ma własny domek z czterema poko-
jami, czterema łazienkami i wspólną kuchnią. Po-
zostali mieszkają w pobliskich pawilonach. Pokoje 
ładne,  sprzątane,  zmieniane  ręczniki.  Na  terenie 
campu  znajduje  się  basen,  ale  jest  zbyt  chłodno, 
z niego korzystać. W budynku głównym  mieszczą 
się: recepcja, biura i sale wykładowe. Jest też sala 
z bilardem, piłkarzykami, itp.. Mamy też boisko do 

gry w piłkę nożną. Zapowiada się ciekawie. 
Na pierwszym spotkaniu omawiane są sprawy organizacyjne, za które odpowiada p. Sylwia – Polka 

zarządzająca fundacją. Wraz z nami przebywają tu grupy  z  Polski: Białegostoku, Ełku oraz z Ruminii, 
Litwy i Turcji. Nasz camp znajduje się na 
uboczu, więc pierwszym punktem  progra-
mu jest wyjazd do Barcelos  i zwiedzanie 
miasta  z  polskim przewodnikiem. Świeci 
słońce, jest pięknie, wszyscy jesteśmy za-
chwyceni. Historia miasta  ciekawa,  prze-
wodnik dowcipny, dobra kawa i wyśmieni-
te towarzystwo. Kończy się pierwszy dzień 
pobytu, jutro zaczyna się dzień pracy.
Ranek zaczynamy śniadaniem i każdy 

uczestnik  ma  przydzielonego  opiekuna, 
który  pierwszego  dnia  dostarcza  go  na 

miejsce praktyk, instruuje, gdzie je lunch, gdzie ma czekać po skończonej pracy i jak ma wyglądać 
organizacja całego dnia. Trafiamy do wcześniej przydzielonych firm. Są to zazwyczaj małe, rodzinne 
zakłady, które działają w różnych branżach, ale podstawą w ich działalności jest IT. Dwie osoby mają 
pecha, w ich zakładzie opiekun jest chory i nie ma szans na realizację programu w tym tygodniu. Sto-
warzyszenie Mobility Friends organizuje staż w ich oddziale  i uczestnicy są bardzo zadowoleni, gdyż 

mają zajęcia z bardzo dobrym informatykiem od które-
go mogą wiele się nauczyć. Staże trwają codziennie od 
godz. 9 do 17, a później jeszcze 1,5 godz. zajęć z języka 
portugalskiego, kolacja i wreszcie czas wolny. 
Tak  mijają  kolejne  dni.  Uczniowie  dokumentują 

swoją pracę, robią zdjęcia, prowadzą kanał na youtube, 
nawiązują  nowe  znajomości,  doszkalają  umiejętności 
językowe. 
Nadchodzi  koniec  tygodnia  i  czekają  na  nas  wy-

cieczki.

Sobota:  Zwiedzamy  kolebkę  Portu-
galii, czyli Guimaraes i zamek tu stojący 
oraz miasto Braga. Pogoda nie najlepsza, 
trochę mży, ale i tak jest pięknie. Jesteśmy 
tu  razem  z  młodzieżą  z  Białegostoku,co 
sprzyja  nawiązaniu  nowych  znajomo-
ści. Robimy niezliczone  ilości zdjęć, aby 
upamiętnić miło spędzony czas, integruje-
my się  i podziwiamy walory historyczne 
i geograficzne Portugalii. Na koniec czas 
wolny i oczywiście pamiątkowe zakupy.
Niedziela – to dzień wycieczki do Porto. Niezapomniane wrażenia. Najpierw odwiedzamy miejsce, 

gdzie produkuje się wino pod nazwą Porto, dowiadujemy się o całym procesie produkcyjnym, na ko-
niec przewidziana jest degustacja. Dobrze, że jesteśmy pełnoletni. 

Następnie rejs statkiem – wspaniałe przeżycie, cu-
downe  widoki,  wspaniała  pogoda,  wspaniali  ludzie. 
Dobrze, ze tu jesteśmy. Potem spacer po mieście, tro-
chę historii, trochę atrakcji turystycznych i powrót do 
campu.
Od  poniedziałku  znów wracamy  do  naszych  firm 

i powierzonych nam zdań. Rozwijamy się zawodowo. 
Wiadomo,  jedni  mają  więcej  szczęścia  i  nauczą  się 
więcej,inni może trochę mniej, ale wszyscy wzbogacą 
swój warsztat pracy o nowe umiejętności. 
Czwartek  w  Barcelos  to  dzień  targowy.  Miejski 

parking  zamienia  się w  ogromne  targowisko.  Rzeczą  obowiązkową  jest,przebywając w  tym mie-
ście,uczestniczyć w taki targu. W związku z tym w ostatni czwartek, krócej pracujemy,by uczestniczyć 
w  tym wydarzeniu. Na  targowisku  jest wszystko:  od 
tekstyliów po żywy inwentarz. Oj przydaliby się tutaj 
ekolodzy,  bo  ptactwo  leży  powiązane  razem  za  nogi 
i  nikt  się  nimi  nie  przejmuje.  Można  również  kupić 
rodzime specjały  i koniecznie figurkę koguta, symbol 
miasta.
Następnie  wykorzystując  piękną  pogodę  w  ostat-

nie dni pobytu i jedziemy nad ocean do miejscowości 
Apulia. Korzystamy z uroków tej okolicy i podziwia-
my zachód słońca.  Relaksujemy się przed jutrzejszym 
dniem, w którym czekają nas egzaminy końcowe przy-
gotowane przez naszych pracodawców.

Ostatni dzień stażu: nasze umie-
jętności  zostają  ocenione,  zatwier-
dzone  dzienniczki  praktyk,  nastę-
pują  ostatnie  pożegnania  w  fir-
mach.  Okazuje  się,  ze  chcą  dalej 
z  nami  współpracować,  wysoko 
oceniają  nasze  umiejętności.  Jest 
to bardzo przyjemne. Następnie już 
na  campie  odbywa  się  wręczenie 
certyfikatów przez prezesa Stowa-
rzyszenia    imieniem Nuno. Każdy 
z  nas  otrzymuje  również  symbo-
licznego koguta i czas na zdjęcie. 

A wieczorem zaproszenie na zabawę karnawałową. Bawimy się świetnie, ale trzeba wygospoda-
rować czas na spakowanie się. W ośrodku obowiązuje cisza nocna  od 22, w tym dniu wyjątkowo 
bawimy się do 24. Szkoda, że to już ostatnia noc.
Sobota: spakowani, rozdane ostatnie uściski, wyruszamy w drogę powrotną. Niektórych z nas dopa-

dło jakieś przeziębienie i choć szkoda nam żegnać się z Portugalią, wielu z nas marzy o własnym łóżku. 
W Warszawie lądujemy ok.   godz. 21.Czeka na nas bus, by bezpiecznie dowieźć nas do Częstochowy. 
Jesteśmy zmęczeni, ale tuż przed Częstochową ożywamy i śpiewamy polskie szlagiery.
Chciałoby się powiedzieć, że to najlepszy wyjazd szkolny,na jakim byliśmy i szkoda, że już się 

skończył.  Marzena Leszczak

Zapraszamy 
na 

Dni Otwarte  
w Technicznych Zakładach 

Naukowych 
im. gen. Władysława Sikorskiego, 

które odbędą się:
23 - 24  marca 2018 - piątek, sobota od 9.00 do 13.00

Europejski staż uczniów TZN



powstało stowarzyszenie Liga Ochrony Przyrody. W 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości, popatrzyliśmy oczami tego wielkiego naukowca, społecznika i obroń-
cy przyrody na środowisko naturalne naszej Ojczyzny. Posłuchaliśmy też, co „Z teki 
przyrodnika” (książka autorstwa prof. Władysława Szafera) wyczytali uczniowie Nata-
lia Nowakowska i Piotr Kowalczyk z kl. II B.

Profesor Szafer był bardzo wymagającym wykładowcą. Czy laureaci konkursu zda-
liby egzamin z treści prezentacji Natalii i Piotra? Sprawdziliśmy to. Quiz składający się 
z 7 pytań, zgromadzeni zdali na 4.

Słowami piosenek „Sen motyla”, „Jaki piękny świat”, „Deszcz w Cisnej” podziękowa-
nie laureatom konkursu i sponsorom złożyła Weronika Tyrała z kl. I AC.

Trzeba przyznać, że Weronika bardzo ambitnie dobiera repertuar. Gratulujemy.
Nad obsługą techniczną uroczystości czuwali Michał Olszowy z klasy III BD oraz Ra-

dosław Kamzol z klasy II B.

Sponsorzy nagród i poczęstunku:
l Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy
l Nadleśnictwo Herby
l Nadleśnictwo Kłobuck
l Nadleśnictwo Złoty Potok
l Nadleśnictwo Gidle
l Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie
l Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie
l PSS „Społem” w  Częstochowie (mogliśmy delektować się smacznymi wypiekami 

cukierniczymi tej firmy)
l Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie

To dzięki hojności tych instytucji „Mój Las” rośnie!

  Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę poświęconą 90-leciu powsta-
nia Ligi Ochrony Przyrody. Zebrano na niej eksponaty pochodzące z różnych lat: bro-
szura autorstwa pierwszego prezesa ZG LOP, Józefa Morozewicza z  1928 r., statut 
z 1931 r., liczne wydawnictwa, legitymacje, kalendarzyki, odznaczenia, numizmatykę, 
gadżety. Pochodzą one z kolekcji Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie oraz prywat-
nych zbiorów Marii Jasińskiej, wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie, Kry-
styny Zygmunt, byłej opiekunki SK LOP w SP nr 19, Marioli Pydzik, nauczycielki w ZS 
PMiR oraz Beaty Pusz. Wystawa prezentowała też sylwetki czterech częstochowskich 
działaczy LOP: Władysława Hyli, Andrzeja Skalskiego, Józefa Markiewicza i prof. Janu-
sza Hereźniaka. Plansze z  postaciami przyrodników zostały udostępnione dzięki 
uprzejmości Muzeum Częstochowskiego: dyrektora Tadeusza Piersiaka oraz dr Ewy 
Kaczmarzyk i Elżbiety Janik z Działu Przyrody. Serdecznie dziękujemy.

    W tegorocznej edycji konkursu dwóch uczniów naszej szkoły zdobyło w etapie re-
gionalnym najwyższą lokatę ex aequo: Weronika Wilk z kl. II B oraz Krzysztof Kusztal 
z kl. II D. Ich prace zostały wysłane na etap centralny. Czekamy na wyniki. Weronika 
i  Krzysztof najlepiej ze wszystkich rozwinęli temat 
„Ochrona bioróżnorodności w lasach”. Krzysztof już po 
raz drugi zajął w tym konkursie I miejsce.

   W  ubiegłorocznej, XXX edycji konkursu uczennica 
naszej Szkoły Marta Prokopowicz zajęła III miejsce w eta-
pie centralnym za pracę na temat „Gospodarka leśna 
a sukcesja naturalna – za i przeciw.”

W  tym samym dniu 
w CKZiU odbył się konkurs 
fryzjerski pt. „Piękna ko-
bieta może być jeszcze 
piękniejsza”, zorganizo-
wany dla klas fryzjerskich 
technikum, szkoły branżo-
wej i  zasadniczej szkoły 
zawodowej. Na wyniki 
trzeba poczekać. Misterne 
fryzury można obejrzeć na 
zdjęciach. Fryzury w  sam 
raz na powitanie wiosny.

W Reymoncie nasz szef i męska część kadry Reymon-
ta zrobili nam słodką niespodziankę w  postaci tortów: 
czekoladowego i śmietankowego. Czekoladowy – niebo 
w  gębie, podejrzewam, że śmietankowy był równie 
pyszny.

Trwają przymiarki do szkolnej kolekcji. Piękne mate-
riały, ciekawe projekty. Reszty nie zdradzę.

Zaczyna się wielkie odliczanie do   gali, która odbędzie się 23 marca.

Ale o tym w następnym odcinku.

Profesorka

Zespół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta  
w Częstochowie

U nas w Reymoncie. Sezon III. Odcinek V. pt.:

  „Po feriach”
Witaj drogi czytelniku !

  Ostatni odcinek pisałam w czasie ferii. Ten piszę już po feriach. Kasztanowiec prze-
żył falę mrozów i podobnie jak my czeka na wiosnę, żeby się zazielenić.

Za to zazieleniło się w Reymoncie. A to za sprawą le-
śników. W naszej szkole jak co roku miało miejsce wrę-
czenie nagród w XXXI edycji 2017/2018 etapu regional-
nego Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży szkolnej 
„Mój las”. Jak ten czas płynie. Już po raz dziesiąty Rey-
mont jest gospodarzem tej uroczystości.

Konkurs „Mój Las” organizowany jest przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnic-
twa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 
r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej, 
ekologicznej i  leśnej, promowanie walorów przyrodni-
czo-turystycznych lasów oraz zachęcanie do podejmo-
wania działań na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs odbywa się 
w dwóch etapach: regio-
nalnym (I etap) i central-
nym (II etap).

W  konkursie biorą 
udział dzieci i  młodzież 
ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych; 
podzieleni na cztery ka-
tegorie wiekowe.

Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozu-
mianej ochrony przyrody i  środowiska, pracy leśników, 
gospodarki leśnej oraz wykorzystania surowca drzew-
nego. Zawsze budowana jest w taki sposób, by była jak 
najbardziej aktualna.

  „Lasy zajmują w naszym życiu codziennym, w gospodar-
ce i kulturze szczególne miejsce. Każdy z nas patrzy na nie ze 
swojej własnej perspektywy, ale nikt nie jest wobec nich 
obojętny. Dlatego tutaj jesteśmy.” Tymi słowami prowa-
dząca powitała zgromadzonych.

Mija 90 lat, odkąd z  inicjatywy najbardziej znanego 
polskiego przyrodnika, botanika Władysława Szafera 



Wybieramy Miss i Mistera studniówki!
W pierwszym etapie szkoły wyłoniły kandydatki i kandydatów do rywalizacji. Teraz wszystko leży w rękach naszych czytelników i internautów. To 

od nich zależy, do kogo powędrują tytuły królowej i króla częstochowskich studniówek. 
Głosować  można na dwa sposoby:
- za pośrednictwem portalu „Życia Częstochowy i powiatu”  www.zycieczestochowy.pl  (wartość każdego kliknięcia to jeden głos),
- lub wypełniając kupon w gazecie „Życie Częstochowy i powiatu” (wartość każdego kuponu to 5 głosów).

Walka o głosy zakończy się 30 marca. Do kogo trafią tytuły? O tym przesądzi głosowanie czytelników i internautów – kupony z gazety oraz głosy z porta-
lu internetowego zostaną zsumowane. Zachęcamy do zabawy!

STUDNIÓWKA 2018 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego
Na sto dni przed maturą, jak co roku, odbył się bal maturzystów, którzy żegnali się z cza-
sem zabaw, aby z pełną mocą zabrać się za przygotowania do ważnego egzaminu, zamy-
kającego następny etap edukacji. Młodzież maturalna zaprosiła Dyrekcję, Grono Peda-
gogiczne i przedstawicieli Rodziców do wspólnej zabawy. Bal rozpoczął się, jak zwykle, 
od korowodu, który wkroczył do sali w rytmie poloneza. Uczestników w imieniu Dyrekcji 
i wszystkich nauczycieli przywitał Dyrektor Stanisław Dzwonnik. Podkreślił niezwykłość 
chwili, zbliżający się ważny moment w  życiu abiturientów i  ważność decyzji, podejmo-
wanych w tym momencie życia. W imieniu wszystkich maturzystów przewodniczący Sa-
morządu Uczniowskiego Dominik Czyżewski złożył na ręce nauczycieli podziękowanie 
za lata trudu,  okazane serce i  za-
angażowanie włożone w  kształto-
wanie młodzieży. Do podziękowań 
dołączył się również przedstawi-
cielka Komitetu Studniówkowego. 
Drobnym wyrazem wdzięczności 
były kosze słodkości ofiarowane 
przez uczniów dla wychowawców. 
Ostatnie beztroskie chwile wszyscy 
spędzili na wesołej zabawie, które 
zostały uwiecznione na zdjęciach 
i będą przypominać o miłych chwi-
lach spędzonych w gronie szkolnych 
kolegów i nauczycieli.

Oliwia Pikos i Agata Dąbrowska
IV LO im. J. Dąbrowskiego

Julia Nowak
ZSP im. J. Malczewskiego

Mateusz Glen
ZSP im. J. Malczewskiego

Adam i Ola
ZS im. B. Prusa

Piotr i Luiza
ZS im. B. Prusa

Julia Czechowicz Jakub Sklorz
I LO im. J. Słowackiego

Marysia Wielgat Zbyszko Rybiałek
I LO im. J. Słowackiego

Wiktoria Tłoczek Paweł Owczarek
I LO im. J. Słowackiego

Artur Szczęsny
ZSTiO im. S. Żeromskiego

Daniel Bruś
ZSTiO im. S. Żeromskiego
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Julia Kostrzewska
ZSTiO im. S. Żeromskiego

Karolina Chłond
ZSTiO im.  

S. Żeromskiego

Kasia Wójcik
ZSTiO im.  

S. Żeromskiego

Sylwia Kisiel
ZSTiO im.  

S. Żeromskiego

KUPON KONKURSOWY
Głosuję na (imie i nazwisko, szkoła): 

................................................................................................................................................................................

Imie i nazwisko: ............................................................................................................................................
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Klaudia i Konrad
ZS im. B. Prusa



NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy ul. 

Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 
34 m2, TBS, po remoncie. Duży balkon na 
południe. Cena 110.000 zł. Tel. 602 307 570 po 
godz. 1800

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek w Kuźnicy Lechowej o pow. 

mieszkalnej 40 m2, użytkowej 76 m2 . Działka 
1100 m2 uzbrojona: woda, prąd, gaz. Oaza 
spokoju i wypoczynku. CQ ena 168 
tys. km – do negocjacji. Tel. 796 307 890
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie. 440 
m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i Tauron 
Arena. Z domkiem drewnianym i tarasem. Cena 
16.800 zł. Tel. 796 307 890 

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121. 

Tel. 34 362 94 27
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 

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

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM audiofilskie kolumny podstawkowe 

B&W DS1. Cena 100 zł/szt. Tel. 886 486 072
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125 z 
uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 rok). 
Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

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

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

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

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA

WAGI

POGRZEBY
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Wykaz samochodów na dzień 15 marca 2018 r.

AUDI A4 2.0 TDi, 
zakup 2014, kraj., 
automat, I – wł.

 
65.900 zł

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

 
4.900 zł

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

99.000 zł

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

109.500 zł netto  

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

33.900 zł

FORD MONDEO  
1.8 TDCi, 
rok prod. 2010, kraj.,

 
22.800-25.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2012, kraj., I – wł.,  
F. VAT 

33.900 zł
 

MAZDA 5 1.6 D, 
rok prod. 2011, 
7-osobowy

 27.900 zł

MAZDA 6 1.8 E, 
zakup 2011

 
32.900 zł

MINI ONE 1.6 E, rok 
prod. 2002

 

9.900 zł

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

59.900 zł

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

49.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E,  
rok prod. 2015, turbo, 
125 KM

 48.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

RENAULT CLIO 1.2 E, 
2014-2015, kraj., I – wł., 
serwisowany, 3-drzwi 
 
 20.900 zł

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

 18.900 zł

RENAULT FLUENCE 
1.5 D, rok prod. 2015, 
sedan, kraj.,  
I –wł., F-ra VAT 
 

36.900 zł

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

 33.700 zł

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

RENAULT TWINGO 
1.2 E, rok prod. 2012 
 
 
 20.900 zł

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

13.900 zł

SEAT TOLEDO 
1.2 E, rok prod. 2015, 90 
KM, kraj., I – wł.
 

35.900 zł

SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, kraj., II 
właściciel

 8.400 zł

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

 34.900 zł

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

45.900 zł

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

 9.900 zł

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

 
27.900 zł

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

n BMW 114i 1.6 E, rok prod. 2013   51.800 zł
n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   57.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n FIAT UNO 1.4 E,  

rok prod. 1997, kraj. 1.600 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

rok prod. 2012, kraj. 25.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, kraj., 

F. VAT 38.900 zł
n HONDA CIVIC 1.6 benzyna + GAZ,  

rok prod. 2004, kraj. 12.900 zł
n JAGUAR XF 3.0 E,  

rok prod. 2013 91.800 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014,  

kraj., I – wł. 38.900 zł
n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  

rok prod. 2007   25.900 zł
n MERCEDES C200 2.0 D,  

rok prod. 2000   11.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.6 E,  

rok prod. 2010, kraj., I – wł.   37.800 zł
n NISSAN QUASHQAI 2.0 D,  

rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,  

5 drzwi, przebieg 77 tys. km 29.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D,  

rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL CORSA 1.2 E,  

zakup 2007, 5d 11.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  

rok prod. 2015, kraj., I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

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

n RENAULT CLIO IV 1.5 D,  
rok prod. 2014-2015, kraj., I –wł., 
serwisowany 26.900-29.900 zł

n RENAULT CLIO IV 1.2 E,  
rok prod. 2013, kraj., I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.900 zł

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

n SEAT TOLEDO 1.9 TDi,  
rok prod. 2003  8.700 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj.
 15.900 zł

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

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

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
 18.900 zł

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

n VW PASSAT 2.0 TDI, 2005-2008 
 13.900-18.900 zł

n VW T4 9.9 D, rok prod. 1993 
 3.500 zł

n VW TOURAN 1.9 D, 2007, 
7-osobowy 21.900 zł
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Przejdą do historii

Holowali na sznurki i bez jednego koła
Mimo że do sytuacji doszło 

w województwie lubuskim, nie 
sposób wobec niej przejść obo-
jętnie. Dziadek wraz z wnu-
kiem kupili po okazyjnej ce-
nie seicento. Fakt, że pojazd 
nie był do końca sprawny, 
wcale im nie przeszkadzał. 
Dziadek przywiązał zwykłym 
sznurkiem seicento do swoje-
go daewoo matiza i panowie 
ruszyli w drogę. Policjanci, 
którzy zatrzymali ich na dro-
dze ekspresowej S-3 nie kryli 
swojego zdziwienia, gdy zoba-
czyli, że... seiceno nie ma jed-
nego koła i jedzie... tylko na 
samej feldze!

To miał być zwyczajny dzień 
w pracy. Policjanci gorzowskiej 
drogówki pełnili służbę na tra-
sie ekspresowej S-3. W pew-
nym momencie zatrzymali kie-

rowcę matiza, który holował se-
icento. Pojazdy były niewłaści-
wie oznakowane, jednak to oka-
zało się najmniejszym proble-
mem. Fiat nie miał opony w jed-
nym z tylnych kół, jechał na sa-
mej feldze i holowany był za po-
mocą zwykłego sznurka do... 
snopowiązałki. 

Myślicie, że to koniec? Otóż 
nie - okazało się, że za kierowni-
cą daewoo siedział 73-letni męż-
czyzna, natomiast fiatem kiero-
wał jego 23-letni wnuk, który... 
nie miał prawa jazdy. Panowie 
oczywiście próbowali wytłuma-
czyć zaistniałą sytuację. Samo-
chód kupili w Szczecinie w nie-
zwykle korzystnej cenie. A skoro 
już raz zaoszczędzili, próbowali 
tę dobrą passę utrzymać. Chcąc 
uniknąć kosztów transportu na 
lawecie do województwa wielko-
polskiego, zdecydowali się wziąć 

Ciekawostka

Prezydent ma 
elektryczne BMW

Kancelaria Prezydenta RP 
wzbogaciła się o nowy samo-
chód. Dealer marki BMW Au-
to Fus dostarczył w pełni 
elektryczny model i3. 

BMW i3 jest wyposażone 
w elektryczny napęd, co oznacza 
zerową emisję dwutlenku węgla 
do atmosfery podczas jazdy. Jest 
to szczególnie istotne w mieście 
i przyczynia się do dbałości o ja-
kość powietrza. Model ten od 
2014 roku jest nieprzerwanie 
najlepiej sprzedającym się sa-
mochodem elektrycznym w seg-
mencie pojazdów kompakto-
wych klasy premium na świecie. 

W 2017 roku odnotowano 
29-procentowy wzrost sprzedaży 
tego modelu w Polsce (117 reje-
stracji). W ubiegłym roku zade-
biutowała odświeżona wersja 
BMW i3 oraz zupełnie nowe 
BMW i3s. Warto podkreślić, że 
wraz z wejściem w życie nowej 
ustawy o elektromobilności, pre-
zydencki pojazd będzie mógł ko-
rzystać ze specjalnych przywile-
jów – m.in. będzie mógł poru-
szać się po pasach ruchu dla au-
tobusów oraz korzystać z dedy-
kowanych miejsc parkingowych. 
Pojazd w podstawowej wersji 
kosztuje od 165 tys. zł.

kg

Nowelizacja ustawy

Lepszy nadzór nad rynkiem transportu
Rząd przyjął projekt noweli-

zacji ustawy o transporcie 
drogowym. Ma on spowodo-
wać lepszy nadzór nad ryn-
kiem usług przewozowych w 
Polsce. 

Nowelizacja eliminuje nie-
uczciwą konkurencję między 
przewoźnikami oraz zapewnia 
większą ochronę rynku we-
wnętrznego przed nieuczciwą 
konkurencją ze strony przewoź-
ników spoza Unii Europejskiej. 
Doprecyzowuje ponadto obowią-
zujące przepisy dotyczące kon-
troli przestrzegania obowiązków 
i warunków przewozu drogowe-
go. Zgłoszone propozycje dosto-
sowują polskie prawo do rozwią-
zań obowiązujących w UE.

Zgodnie z projektem, dokona-
no kategoryzacji tzw. poważnych 
naruszeń obowiązków i  warun-
ków przewozu drogowego: „naj-

poważniejsze naruszenia” – NN, 
„bardzo poważne naruszenia” – 
BPN i „poważne naruszenia” – 
PN. Pozwoli to na zautomatyzo-
wanie wymiany informacji mię-
dzy Polską a pozostałymi pań-
stwami członkowskimi UE, jeśli 
chodzi o  poważne naruszenia 
przepisów unijnych (i ich kwalifi-
kacji), które mogą prowadzić do 
utraty dobrej reputacji przez 
przewoźnika drogowego (wymóg 
dobrej reputacji jest niezbędny 
do wykonywania zawodu prze-
woźnika drogowego).

Nowe rozwiązania zakładają, 
że „poważne naruszenie”, „bar-
dzo poważne naruszenie” lub 
„najpoważniejsze naruszenie” 
może być popełnione nie tylko 
przez przewoźnika drogowego i 
zarządzającego transportem, ale 
również przez kierowcę. Nato-
miast wszczęcie postępowania w 
sprawie spełnienia wymogu do-

brej reputacji uzależnione będzie 
od częstotliwości występowania 
naruszeń.  

Projekt przewiduje, że w przy-
padku wykonywania transportu 
intermodalnego (chodzi o prze-
wóz ładunków wykorzystujący 
więcej niż jeden rodzaj transpor-
tu) wysyłający będzie musiał 
sporządzić i przekazać przewoź-
nikowi drogowemu deklarację, w 
której prawidłowo określi masę 
kontenera lub nadwozia wy-
miennego. Natomiast przewoź-
nik drogowy będzie musiał oka-
zać deklarację na żądanie upraw-
nionego organu kontroli (np. In-
spekcji Transportu Drogowego).

Zaproponowano, aby nowe 
prawo weszło w życie 1 czerwca 
2018 r., z wyjątkiem niektórych   
przepisów, które zaczną obowią-
zywać po 3 miesiącach od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

kg

80, a nie 90 km/h

We Francji pojedziemy wolniej
Z prędkość 80 km/h za-

miast 90 km/h poza terenem 
zabudowanym będzie można 
poruszać się podróżując we 
Francji. Władze państwa – w 
celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa na drogach - zdecydo-
wały o zmianie ograniczenia 
prędkości.

Do tej pory we Francji na dro-
gach poza terenem zabudowa-
nym o nieoddzielonych od siebie 
pasach ruchu obowiązywał limit 
prędkości 90 km/h. Od lipca 
przepisy te zostaną zmienione. 
Kierowcy będą musieli zdjąć no-
gę z gazu, bo limit prędkości bę-
dzie o 10 km/h mniejszy. Za 
sprawą tej decyzji władze Francji 
chcą zwiększyć bezpieczeństwo 
na drogach. Z analiz ekspertów 

od bezpieczeństwa transportu 
wynika, że ponad połowa wypad-
ków śmiertelnych, do jakich do-
chodzi na naszym kontynencie, 
ma miejsce właśnie poza obsza-
rami zabudowanymi. Z tego 
względu, obowiązujące tam 
ograniczenia prędkości, mają 
szczególne znaczenie. Czy obni-
żenie limitu o zaledwie 10 km/h 
coś zmieni? Prawdopodobnie 
tak, bo – jak tłumaczy Zbigniew 
Weseli, dyrektor Szkoły Bez-
piecznej Jazdy Renault, wraz ze 
wzrostem prędkości wydłuża się 
droga hamowania oraz droga, 
którą kierowca przejedzie, zanim 
zareaguje na nagłe zagrożenie. 
Jednocześnie zwiększa się także 
siła, z  którą samochód w  razie 
kolizji uderzy w  inny pojazd lub 
przeszkodę. Dlatego im wyższa 

prędkość tym większe ryzyko 
wypadku oraz tym poważniejsze 
stają się jego konsekwencje. 

Obecnie w  większości euro-
pejskich krajów limit prędkości 
na drogach jednojezdniowych 
poza obszarem zabudowanym 
wynosi 90 km/h. W niektórych 
państwach jest on jednak niż-
szy. Limit 80 km/h w terenie 
niezabudowanym obowiązuje 
również w Norwegii, Szwajcarii, 
Danii, czy Holandii. Jeszcze bar-
dziej restrykcyjne prawo jest w  
Szwecji. Z  uwagi na warunki at-
mosferyczne i  ukształtowanie 
terenu, na jednojezdniowych 
drogach poza obszarem zabudo-
wanym, samochody jeździć mo-
gą tam z  prędkością maksymal-
nie 70 km/h.

kg

go na hol. Może i zakup był oka-
zją, ale cenę za samochód pod-
wyższa mandat, który panowie 
zapłacili w  związku ze  swoją 
eskapadą – obaj muszą dać po 
tysiąc złotych. Na tym jednak nie 
koniec – będą jeszcze musieli 
ponieść dodatkowe koszty, bo 
uszkodzony fiat został zabezpie-
czony na  policyjnym parkingu, 
a to  wiąże się z  dodatkowymi 
wydatkami. Poza tym 73-latek 
odpowie za nieprzepisowe holo-
wanie oraz udostępnienie pojaz-

du osobie nieposiadającej 
uprawnień do kierowania, nato-
miast 23-latek także za nieprze-
pisowe holowanie oraz za jazdę 
bez uprawnień. - Sytuacja ta jest 
przykładem na to, że łamanie 
przepisów w celu zaoszczędzenia 
pieniędzy może przynieść od-
wrotny efekt w postaci dodatko-
wych kosztów, a także narazić 
nas oraz inne osoby na niebez-
pieczeństwo – komentują poli-
cjanci.

kg
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Zimowe igrzyska młodzieży szkolnej

Licealiada w łyżwiarstwie szybkim

KOMUNIKAT KOŃCOWY – LICEALIADA 
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE – 

CZĘSTOCHOWA 15-16 02.2018r.DZIEWCZĘTA
1. IX LO im. CK Norwida – Piotr Stachura
1. Szczepańska Zuza; 3. Truszczyńska Martyna; 4. Kempa Paulina 249. 75
2. VLO im. A. Mickiewicza – Renata Owusu 

1. Szkop Natalia; 2. Kałuża Adriana; 3. Lisek Aleksandra; 4. Gajos Justyna
 258,25

3. III LO im. Wł. Biegańskiego – Krzysztof Cygan 
1. Kaszper Ada; 2. Szkop Wiola; 3. Królak Natalia 260,99

4. IV LO im. H. Sienkiewicza – Anna Marciniak 
1. Sikorska Weronika; 2. Kozierkiewicz Nicola; 3. Lizak Maja 267,26

5. ZS im. J. Kochanowskiego – Paweł Kapica 
1. Denkiewicz Wiktoria; 2. Godela Marlena; 3. Skwarczyńska Natalia;  
4. Modzelewska Agnieszka; 270,76

6. I LO im. J. Słowackiego – Marlena Nowak 
1. Tomalska Magda; 2. Kuźba Daria; 3. Wyrwał Dagmara; 4. Michalak Anna
 271,88

7. Zespół Szkół Ekonomicznych – Małgorzata Saboczyńska 
1. Rzepisko Nadia; 2. Krzypkowska Dominika; 3. Kluzińska Magdalena;  
4. Gęsiarz Natalia 271,98

8. ZSTiO im. S. Żeromskiego – Sławomir Ogłaza 
1. Tatarowicz Klaudia; 2. Kmieć Izabela; 3. Juszczyk Zuzanna 289,17

9. VII LO im. M. Kopernika – Michał Machniewicz 
1. Świąć Justyna; 2. Duchowicz Julia; 3. Jgielska Paulina; 4. Nocoń Anna 292,57

10. Zespół Szkół Gastronomicznych – Dorota Bogus 
1. Smoląg Marlena; 2. Burdziak Karolina; 3. Hutna Patrycja; 4. Kolibaj Anna
 4,13,00

11. TZN im. Wł. Sikorskiego –  Marek Mizera 
1. Beim Klaudia; 2. Maruszczyk Klaudia; 3. Grygiel Aleksandra 340,41

CHŁOPCY
1. TZN im. W. Sikorskiego – nauczyciel Henryk Zienkiewicz 

1. Szymonik Marek; 2. Luks Mateusz; 3. Macherzyński Łukasz; 4. Olim Dawid
 4,01,66

2. Zespół Szkół Ekonomicznych – Małgorzata Saboczyńska 
1. Krotla Dominik; 2. Wolniakowski Hubert; 3. Krawczyk Dariusz;  
4. Baldowski Dominik 4,02,26

3. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych  
– Wojciech Przerada 
1. Kosiński Bartosz; 2. Kluźniak Kuba; 3. Majchrzak Daniel; 4. Brzozowski Jakub
 4,04,96

4. VII LO im. M. Kopernika – Michał Machniewicz 
1. Urbaniak Kacper; 2. Ruciński Marek; 3. Tomzik Eryk; 
4. Przewoźnik Mateusz 4,07,23

5. IV LO im. H. Sienkiewicza – Katarzyna Otrębska 
1. Mucha Radosław; 2. Danecki Cyprian; 3. Strózik Aleksander;  
4. Kucharski Rafał 4,26,87

6. II LO im. R. Traugutta – B. Bigdowski 
1. Ludwiczak Michał; 2. Zwierzyński Jan; 3. Głusek Filip; 
4. Szczerkowski Mateusz 4,28,48

7. ZS im. J. Kochanowskiego – Paweł Kapica 
1. Makuch Krystian; 2. Wąs Kamil; 3. Polański Mateusz; 4. Noga Karol 4,34,86

8. ZSTiO im. S. Żeromskiego – Krzysztof Kościański 
1. Deska Mateusz; 2. Trzewiczek Oskar; 3. Cierpiał Kacper;  
4. Pietryka Paweł 4,39,28

9. ZSME im. K. Pułaskiego – Piotr Lichota 
1. Kwećka Sebastian; 2. Pijor Paweł; 3. Słociński Konrad 4,42,13

10. I LO im. J. Słowackiego – Arek Rek 1. 
Lewandowski Jan; 2. Piwódzki Krzysztof; 3. Kawecki Eryk 4,50,54

11. III LO im. W. Biegańskiego – Krzysztof Cygan 
1. Koneczko Hubert; 2. Frankowski Eryk; 3. Mękarski Błażej;  
4. Krysian Kamil 4,51,10

12. IX LO im. CK Norwida – Agnieszka Trebert 
1. Grabałowski Wiktor; 2. Staszczyk Karol; 3. Boroniecki Patryk;  
4. Siedlecki Kamil 4,51,56

13. V LO im. A. Mickiewicza – Renata Owusu 
1. Purgal Piotr; 2. Jonkis Jakub; 3. Bednarek Dawid 
 4,53,33

 zdj.  arch

 zdj.  arch

 zdj.  arch

 zdj.  arch

 zdj.  arch zdj.  arch

 zdj.  arch

 zdj.  arch

Tym razem na sztucznym lodowi-
sku spotkała się młodzież szkół 
średnich.   Najliczniejsza grupa   bo 
do rywalizacji o mistrzostwo nasze-
go miasta w łyżwiarstwie szybkim 
zgłosiło się 11 drużyn dziewcząt i 
13 chłopców. 

Podobnie jak dzieci ze szkół podsta-
wowych wszyscy startujący mieli do 
pokonania dwa dystanse a suma cza-

sów trzech najlepszych z drużyny da-
wała wynik zespołu

Dziewczęta miały do pokonania dwa 
i trzy okrążenia lodowiska a chłopcy 
dwa i cztery.

Wśród dziewcząt drużyna IX LO 
im. CK Norwida pod opieką Piotra 
Stachury pokonała dziewczęta 
dziewczęta z „Mickiewicza „i „Bie-
gańskiego „ oraz pozostałe startują-
ce zespoły. Indywidualnie I miejsce 

przypadło Wioli Szkop z III LO czas 
łączny 73,31

W kategorii chłopców najszybciej 
pokonali swoje dystanse uczniowie 
TZN im. Wł. Sikorskiego nauczyciel 
Henryk Zienkiewicz przed Zespołem 
Szkół Ekonomicznych i ZS Samocho-
dowo –Budowlanych. Indywidualnie   
zwyciężył Krotla Dominik z ZSE czas 
75,78

  ts
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Siatkówka

AZS powalczy we Wrześni 
o finał I ligi

Siatkówka

Częstochowianka 
podejmuje Polonię 

Łaziska Górne
Siatkarze częstochowskie-

go AZS-u już w najbliższą so-
botę, 17 marca mogą zapew-
nić sobie udział w finale 
play-off. Wystarczy, że poko-
nają na wyjeździe Krispol 
Wrześnię.  

Przed kilkoma dniami w 
drugiej rundzie play-off pod-
opieczni Krzysztofa Stelmacha 
pokonali w Hali Sportowej Czę-

stochowa 3:0 Krispol Wrze-
śnia. Drużyny grają do dwóch 
zwycięstw, dlatego akademicy 
mogą już w sobotę zapewnić 
sobie finał I ligi. W przypadku 
porażki AZS-u trzeci mecz ro-
zegrany zostanie w Częstocho-
wie.  

Akademicy pojadą do Wrze-
śni w roli faworytów. Wcale 
jednak nie znaczy to, że czeka 
ich łatwe spotkanie. Co praw-

da rywale przegrali dość gład-
ko w Hali Sportowej Często-
chowa, ale u siebie prezentują 
się dużo lepiej. Przypomnijmy, 
że w rundzie zasadniczej AZS 
przegrywał we Wrześni 0:2. 
Ostatecznie wygrał ten mecz w 
tie-breaku.  

Sobotni pojedynek we Wrze-
śni rozpocznie się o godz. 17.  

KR

W ostatniej kolejce rundy 
zasadniczej II ligi w grupie 
trzeciej siatkarki Częstocho-
wianki zagrają   w sobotę, 17 
marca przed własną publicz-
nością z outsiderem Polonią 
Łaziska Górne.  

Częstochowianki będą muro-
wanymi faworytkami tego poje-
dynku. Zespół z Łazisk Górnych 
w 21. kolejkach nie zdobył żad-
nego punkty i zamyka stawkę 
tabeli. Z kolei podopieczne Anity 
Krzyczmonik i Urszuli Jędrys-
Szynkiel z dorobkiem 42 punk-
tów zajmują trzecie miejsce. 
Przed ostatnią kolejką często-
chowska drużyna nie może być 

jeszcze pewna udziału w rundzie 
play-off. Takim samym dorob-
kiem punktowym mogą pochwa-
lić się jeszcze dwa inne zespołu - 
obecnie czwarta Silesia Volley 
Mysłowice i piąty Sokół Radzion-
ków. Dla jednej z tych trzech 
drużyn zabraknie miejsca w 
play-offach.  

W najlepszej sytuacji jest Czę-
stochowianka, która zagra we 
własnej sali z outsiderkami z Ła-
zisk Górnych. Inny wynik niż 
zwycięstwo naszej drużyny, był-
by ogromną sensacją.  

Sobotnie spotkanie rozpocz-
nie się o godz. 18 w sali sporto-
wej „Częstochowianka” przy ul. 
Rejtana.   KR

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

7 kwietnia

Biegacze opanują  
centrum miasta

Jubileuszowa, dziesiąta edycja popu-
larnego w mieście Biegu Częstochow-
skiego odbędzie się już 7 kwietnia. Co 
roku w tej imprezie biegowej startuje po-
nad 1000 osób.  

Bieg Częstochowski jest organizowany 
dla biegaczy przez biegaczy. Poziom organi-
zacyjny imprezy co  roku jest wysoko oce-
niany przez uczestników.

Podobnie jak w zeszłych edycjach zawodni-
cy pobiegną 10-cio kilometrową trasą posia-
dającą atest PZLA. - Trasa biegu jest zapro-
jektowana tak, aby pokazać im różne najcie-
kawsze miejsca naszego miasta. Nie zabrak-
nie pętli dookoła Jasnej Góry, która obfituje 
w wymagające podbiegi i czyni Bieg Często-
chowskim wyjątkowym - zaznacza Magdale-
na Trzepizur, prezes Stowarzyszenia Ludzi 

Aktywnych Zabiegani Częstochowa  
Celem biegu jest popularyzacja biegania 

jako najprostszej formy czynnego wypo-
czynku i aktywności ruchowej, promocja 
miasta Częstochowy oraz integracja środo-
wiska biegaczy.

Impreza została objęta patronatem prezy-
denta Częstochowy oraz przeora Jasnej Góry.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca. 
Każdy, kto zdecyduje się na udział w biegu 
do 16 marca, otrzyma pamiątkową koszulkę.

Biegacze wystartują o godz. 15.30 w III Al. 
NMP.  

Więcej informacji na: 
http://www.zabiegani.czest.pl/10-bieg-
-czestochowski-2018  lub  https://www.fa-
cebook.com/czestochowarun/

KR

Sporty walki

Udane występy 
częstochowskich 

bokserów  
w Mistrzostwach Śląska

Bokserzy KS „Start” Często-
chowa zdobyli pięć medali Mi-
strzostw Śląska, które odbyły się 
w dniach 9-11 marca w Bielsku-
-Białej.

W turnieju wystartowało 108 za-
wodników z 26 klubów z woj. śląskie-
go, w tym pięciu zawodników z KS 
„Start” Częstochowa.   Złoty medal 
w kategorii junior (waga 69 kg) wy-
walczył Patryk Rydz. W finałowym 
pojedynku pokonał w pierwszej run-
dzie Radosława Klisa z BKB Beskidy 
Bielsko-Biała.  

Srebrne medale zdobyli: Dawid Tu-
rek w kategorii junior, waga 60 kg – 
w finałowej walce uległ Konradowi Ga-
wronowi z UKS Śląsk Ruda Śląska 
oraz Jakub Motyl w kategorii kadet, 
waga 63 kg, przegrywając z pięścia-
rzem z klubu BKS Jastrzębie Zdrój – 
Antonim Brzozokiem.  

Na najniższym stopniu podium sta-
nęli Maciej Małysz (kategoria junior 
waga 81 kg) i Adam Kwiendacz (kate-
goria senior, waga 64 kg). Zawodnikom 
z KS „Start” Częstochowa sekundował 
w narożniku trener Michał Zalas.

 kg

Impreza charytatywna

Żużlowcy, siatkarze i piłkarze zagrali dla Romka
W Hali Sportowej Często-

chowa rozegrano w niedzielę, 
11 marca turniej charytatyw-
ny dla Romana Gomolucha, 
wieloletniego kibica Włóknia-
rza, który zachorował na no-
wotwór i stracił nogę. Pienią-
dze zbierano na zakup nowo-
czesnej protezy.

W ramach turnieju odbyły się 
m.in. mecze pomiędzy Oldboja-
mi Śląska i Rakowa Częstocho-
wa oraz drużynami żużlowców i 

siatkarzy. Na boisku pojawili się 
m.in. Radosław Gilewicz, Marcin 
Najman, Tobiasz Musielak, Hu-
bert Łęgowik, Rafał Osumek, 
Adam Pietraszko, Artur Pietrzyk, 
Andrzej Szewiński, Grzegorz 
Szymański, Robert Szczerba-
niuk i Radosław Panas. Zmaga-
nia obserwował Sławomir Dra-
bik. W przerwach między mecza-
mi odbywały się pokazy arty-
styczne oraz licytacje gadżetów.

W lutym 2017 kibic często-
chowskiego Włókniarza Roman 

Gomoluch zachorował na nie-
zwykle groźny nowotwór – mię-
saka kości piętowej z naciekiem 
tkanek miękkich.

– Moja choroba zaczęła się 
dość niegroźnie.Rekreacyjnie 
uprawiałem bieganie, do mo-
mentu kiedy po jednym z tre-
ningów pojawił się ból w kostce 
prawej nogi. Niestety ból nie 
ustawał, do tego pojawiła się 
mała opuchlizna, dlatego ko-
nieczna była wizyta u lekarza – 
mówi Roman Gomoluch. – 

Pierwsze diagnozy mówiły o na-
ciągnięciu mięśni, o zwapnie-
niu w kostce, czyli o niczym nie-
pokojącym, co nie powinno dłu-
go trwać zanim wrócę do spraw-
ności. Mijały kolejne dni, ból 
ciągle narastał i konieczna była 
dalsza, tym razem bardziej 
szczegółowa diagnostyka. Naj-
pierw USG i rezonans magne-
tyczny wykazały zmiany nowo-
tworowe, które później poprzez 
dwie biopsje zostały szczegóło-
wo określone – mięsak kości 

piętowej z naciekiem tkanek 
miękkich.

Trwa zbiórka pieniędzy na 
protezę dla Romka, dzięki któ-
rej będzie mógł wrócić do nor-
malnego funkcjonowania. Aby 
przekazać 1 proc. podatku dla 
Romana Gomolucha wystarczy 
w formularzy PIT wpisać numer   
KRS: 0000338389, a w rubryce 
informacje uzupełniające: CEL: 
11440 – Grupa OPP – Gomo-
luch Roman.

KR

Piłka nożna

Mecz Rakowa z Odrą  
może zostać odwołany

Sobotni mecz Rakowa z 
Odrą Opole z powodu nieko-
rzystnych prognoz pogody 
stanął pod dużym znakiem za-
pytania.  

Synoptycy przewidują zała-
manie pogody, które ma nastą-
pić już w piątek, 16 marca. Pro-
gnozowane są opady deszczu 
oraz deszczu ze śniegiem. W no-

cy z z piątku na niedzielę tempe-
ratura ma sięgnąć nawet kilku-
nastu stopni poniżej zera. To 
może wpłynąć niekorzystnie na 
stan murawy stadionu przy ul. 
Limanowskiego.

– Wysłaliśmy pismo do Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej oraz 
wszystkich pozostałych zaintere-
sowanych stron, z informacją o 
aktualnym stanie nawierzchni. 

W naszej ocenie mecz jest mocno 
zagrożony. W tej chwili murawa 
nadaje się do rozegrania poje-
dynku, jednak w sobotę ze wzglę-
du na pogodę i brak podgrzewa-
nej murawy, rozegranie meczu 
nie będzie możliwe. Czekamy na 
oficjalną decyzję z centrali - mó-
wi menadżer Rakowa Piotr Prze-
niosło.

KR

http://www.zabiegani.czest.pl/10-bieg-czestochowski-2018
http://www.zabiegani.czest.pl/10-bieg-czestochowski-2018
https://www.facebook.com/czestochowarun/
https://www.facebook.com/czestochowarun/
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05:10 TELEZAKUPY
05:45 Elif; odc. 204; serial, 

Turcja (2014)
06:45 Komisariat; odc. 15 

Mumia; serial TVP
07:10 Jeden z dziesięciu
07:45 ALARM !
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:25 Ojciec Mateusz; odc. 

241; serial kryminalny 
TVP

 
10:25 Jeden z dziesięciu
11:05 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 5/28; serial 
obyczajowy, USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – 

Królowie Zatoki 
Kalifornijskiej; film 
dokum., Meksyk (2014)

13:55 Elif; odc. 205; serial, 
Turcja (2014)

14:55 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

15:30 ALARM !
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3779; teleturniej muz.
17:55 Leśniczówka
18:25 Leśniczówka
18:55 Jeden z dziesięciu; 

13/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM !
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia - /25/; 
teleturniej

21:30 Serial fabularny
22:30 Weekendowy Hit 

Jedynki – Zmiany; film 
obyczajowy, USA (1991); 
reż.:Charles Jarrot; 
wyk.:Cheryl Ladd, Michael 
Nouri, Cristopher Gartin

00:10 Tanie Dranie – Moroz 
i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

00:45 Pitbull. Nowe 
porządki; film sensacyjny; 
reż.:Patryk Vega; 
wyk.:Andrzej Grabowski, 
Piotr Stramowski, 
Bogusław Linda, Maja 
Ostaszewska, Agnieszka 
Dygant, Beata Kawka, 
Krzysztof Czeczot

03:00 Magazyn Kryminalny
03:50 Notacje – Joanna 

Duda-Gwiazda. Życie bez 
strachu; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; 
teleturniej

06:05 Za marzenia; serial 
TVP

06:55 Włoska kuchnia jak u 
babci; odc. 2/13 
Casteldilago; cykl dokum., 
USA (2013)

07:20 Na sygnale; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 

1824; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; 
teleturniej

13:05 Tylko z Tobą
14:00 Familiada; odc. 2319; 

teleturniej
14:30 Makłowicz w podróży; 

magazyn kulinarny
15:05 Program katolicki
15:35 Za marzenia; odc. 3; 

serial TVP
16:30 Koło fortuny; 

teleturniej
17:10 Meandry uczuć; serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; serial 

komediowy TVP
19:05 Na sygnale; serial 

fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1824; serial obyczajowy 
TVP

 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1825; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
serial TVP

21:40 Rodzinka.pl; odc. 228 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

 
22:15 Krąg podejrzanych; 

serial
23:35 Zawód Amerykanin
00:35 Rani; odc. 8 Markiza; 

serial kostiumowy, Francja 
(2015)

01:40 Film fabularny
03:30 Film fabularny

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (641); 
serial paradokumentalny

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

9:30 SuperPies (2); magazyn 
poradnikowy

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (146); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (729); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (120); serial 
paradokumentalny. 
Utalentowana baletnica 
zostaje potrącona przez 
samochód. Po odzyskaniu 
przytomności zeznaje, że 
została potrącona celowo. 
Policjanci podejrzewają jej 
byłego chłopaka i...

13:00 Trudne sprawy (766); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2653); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (812); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (195); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (185); serial 

paradokumentalny. Dalszy 
ciąg serialu z gatunku 
docu-crime 
opowiadającego o pracy 
policjantów: Natalii 
(Ewelina Ruckgaber), 
Kuby (Piotr Mróz), 
Olgierda (Arkadiusz 
Krygier), Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2654); serial obyczajowy

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

Kiepskich (507); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:05 Dancing with the 
Stars. Taniec z 
gwiazdami 8 (3); program 
rozrywkowy. W ósmej 
edycji tanecznego show 
na parkiecie pojawi się 11 
nowych gwiazd...

22:05 Story of my life - 
Historia naszego życia (3); 
talk-show

23:10 Sporty walki: Gala 
Babilon MMA 3; walka: 
Szymon Kołecki - Łukasz 
Borowski

0:20 As w rękawie; 
komediodramat, USA 
2013

2:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5250) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(4/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(9/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2208) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (874) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (526) - 
program

13:00 19 + (227) - program
13:30 Szpital (763) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

10 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (527) - 
program

16:30 19 + (228) - program
17:00 Ukryta prawda (875) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (764) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7380)
19:35 Sport (7363)
19:45 Pogoda (7360)
19:50 Uwaga! (5251) - 

program
20:00 Kapitan Ameryka: 

Zimowy żołnierz - film 
przygodowy, USA 2014. 
Kapitan Ameryka połączy 
siły z Czarną Wdową oraz 
najnowszym sojusznikiem 
Falconem…

22:50 Lara Croft: Tomb 
Raider - film przygodowy, 
USA/Wielka Brytania/
Niemcy/Japonia 2001. Nie 
mająca sobie równych 
Lara Croft (Angelina Jolie) 
jest bogatą dziedziczką z 
wyższych sfer, której pasją 
jest odnajdywanie i 
plądrowanie starożytnych 
grobowców, i przy okazji 
spuszczanie porządnego 
lania wszystkim złym 
facetom, którzy stają na jej 
drodze     …

01:00 Kuba Wojewódzki 12 
(4/13) - talk show. 
Aktorzy, sportowcy, 
politycy, muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia,bo ten człowiek 
to legenda…

02:00 Iron Majdan (2/10) - 
program. Są miejsca, 
których nie znajdziesz w 
przewodnikach. Są ludzie, 
o których nie przeczytasz 
w książkach, i wyzwania, 
których nikt wcześniej nie 
podjął. Na mapie 
podróżniczej Małgosi i 
Radka Majdanów znalazło 
się dziesięć najlepszych i 
najciekawszych 
destynacji…

03:00 Uwaga! (5251) - 
program

03:15 Moc Magii(TVN noc) 
(74/150) - program

04:35 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fab., Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 53

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 10

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 22

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 2

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2017; odc. 25

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial fabularny

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 33

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 34

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 53

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 54

20:00 Uniwersalny żołnierz: 
Powrót; akcja, USA 1999. 
Luc Deveraux, jest 
jedynym ocalałym z 
niefortunnego projektu 
Uniwersalny Żołnierz…

21:45 Bullet; akcja, USA 
2014. Ukrywający się pod 
pseudonimem „Bullet” 
Frank Marasco (Danny 
Trejo) pracuje jako tajny 
agent. Pośród tych, którzy 
o nim słyszeli budzi 
powszechny strach…

23:20 Piekielna głębia; 
katastroficzny, USA 1999. 
Dr Susan jest naukowcem. 
Bbada rekiny, a dokładniej 
ich kod genetyczny. Ma 
nadzieję, że uzyskane dane 
pomogą jej znaleźć 
lekarstwo na chorobę 
Alzheimera. Niestety, 
prowadzone w 
podwodnym laboratorium 
eksperymenty wymykają 
się spod kontroli…

01:25 Dyżur; factual, 2010; 
odc. 24

02:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, 2015

02:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, 2015

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, 2015

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, 2011

04:55 Menu na miarę; serial 
fabularny, 2011

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, 2011

05:30 Korona królów; odc. 
15; telenowela histor. TVP

06:05 Na sygnale; odc. 159 
„Wszystko będzie źle”; 
serial fabularyzowany TVP

06:30 Na sygnale; odc. 160 
„Za wszelką cenę”; serial 
fabularyzowany TVP

07:10 S. O. S.; odc. 6/7 - 
Twarz mordercy; serial 
TVP

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

09:05 Rodzinka.pl; odc. 38 
„Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

09:35 Rodzinka.pl; odc. 39 
„Wakacje pod Ełkiem”; 
serial komediowy TVP

10:15 Na dobre i na złe; odc. 
699; serial TVP

11:15 Ranczo; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

12:15 Ranczo; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
151 - Zakochany Marczak; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe; odc. 
4 - W obliczu prawdy

16:05 Na sygnale; odc. 160 
„Za wszelką cenę”; serial 
fabularyzowany TVP

16:35 Ranczo; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 45 - 
Kanał intelektualny; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
153 - Na zakręcie; serial 
kryminalny TVP

20:15 Jedyna szansa; odc. 3; 
serial; Francja (2015)

21:30 Ranczo; odc. 47 - W 
samo południe; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

00:30 Ojciec Mateusz; odc. 
240 - Bezpieczna 
odległość; serial 
kryminalny TVP

01:30 Oficer; odc. 7/13 - 
Maszeruj albo giń; serial 
TVP

02:35 Oficer; odc. 8/13 - 
Towarzysze broni; serial 
TVP

03:45 S. O. S.; odc. 6/7 - 
Twarz mordercy; serial 
TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 38 
„Dziadkowie”; serial 
komediowy TVP

05:10 Familiada; odc. 2403
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Wieprzowina PQS
06:20 Śpiewające fortepiany 

(6)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki (4) - Grzegorz 
Halama / Nowaki

08:20 Jeden z dziesięciu; 
10/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 93 
ed. 3; teleturniej

09:40 Kierunek Kabaret; /46/
10:35 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /98/ - „Kocham 
cię jak Irlandię” - 
Kobranocka

10:50 Familiada; odc. 2403
11:25 KabareTOP Story /4/ - 

„Z tyłu sklepu”
11:40 Życie to Kabaret – 

Kabaret Hrabi - Co jest 
śmieszne (1-2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(7)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [2]; widowisko 
rozrywkowe; 

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 (1)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 (2)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina PQS; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 29 
- Pustynia; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(120) „U Szeklerów”; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Słodkie życie - Casting 
/13/; sitcom

20:15 Śpiewające fortepiany 
(8)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 159; teleturniej

22:20 Rolnik szuka żony 
seria IV; odc. 11; reality 
show

23:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (12) - Reżyser i 
aktor; program 
rozrywkowy

00:15 Koło fortuny; odc. 92 
ed. 3; teleturniej

00:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XI Mazurska Noc 
Kabaretowa 2009 „Hello 
Poland” (1)

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XI Mazurska Noc 
Kabaretowa 2009 „Hello 
Poland” (2)

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XI Mazurska Noc 
Kabaretowa 2009 „Hello 
Poland” (3)

03:45 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (2)

05:20 Ukryta prawda (176) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (275) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (208) - 
program sądowy

08:20 Przepis na życie 
(8/13) - serial obyczajowy

09:15 Agentka o stu 
twarzach (3/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (550) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (209) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (449) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (276) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (10/17) - serial, USA. 
Mąż Lynette, Tom i dzieci 
uchodzą cało ze spotkania 
z tornadem na Wisteria 
Lane…

16:55 Przepis na życie 
(9/13) - serial obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (4/22) - serial, 
USA

19:00 Ukryta prawda (551) - 
program obyczajowy. 
16-letni Dawid romansuje 
ze swoją nauczycielką, 
Weroniką. Kobieta 
oświadcza mu, że jest z 
nim w ciąży…

20:00 Strażnicy marzeń - 
film przygodowy, USA 
2012. Jack Mróz - 
urwisowaty chłopak 
władający chłodem - 
zostaje zwerbowany przez 
swojego stwórcę do 
drużyny Strażników, która 
troszczy się o dobro dzieci 
na całym świecie. Kiedy 
siły zła zagrażają pięknu 
snów najmłodszych i ich 
bezpieczeństwu, wraz z 
Zębową Wróżką, 
Piaskowym Dziadkiem, 
Zającem Wielkanocnym i 
drużyną Świętego Mikołaja 
rusza do walki o wiarę w 
symbole świąt i 
uszczęśliwiających 
wierzeń…

22:10 Władca pierścieni: 
Powrót króla - film 
przygodowy, Nowa 
Zelandia/USA/Niemcy 
2003. Wyprawa Drużyny 
Pierścienia dobiega końca. 
Wkrótce rozegra się 
rozstrzygająca bitwa pod 
Minas Tirith pomiędzy 
potężnymi siłami Saurona 
i nieliczną armią Gondoru. 
Teraz, gdy królestwu ludzi 
grozi upadek, silny władca 
potrzebny jest jak nigdy 
dotąd…

02:25 Moc Magii (TVN7 noc) 
(74/150) - program

04:35 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

05:35 Wszystko o jedzeniu 2 
(10/13) - program 
lifestylowy 

06:05 Wszystko o jedzeniu 2 
(11/13) - program 
lifestylowy 

06:35 Idealna niania 9 
(2/12) - program 
obyczajowy 

07:20 Ugotowani 10 (10/12) 
- program kulinarno-
rozrywkowy 

08:20 Sekrety lekarzy 4 
09:20 Sprzątaczki (12) - 

program obyczajowy 
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 4 (1/13) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (11/12) - 
program rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Misja ratunkowa 
13:35 W czym do ślubu? 3 
14:05 W czym do ślubu? 2 

(4/10) - reality show 
14:35 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (2/10) - reality 
show 

15:20 Agentki czystości 
(2/13) - program 
lifestylowy 

15:55 
16:55 Kulisy sławy EXTRA 
17:30 Gwiazdy prywatnie 2 

(2/8) - program 
lifestylowy 

18:00 Ugotowani 10 (11/12) 
- program kulinarno-
rozrywkowy 

19:00 Afera fryzjera 4 (3/10) 
- program rozrywkowy 

19:45 Kuchenne rewolucje 
14 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:45 Mój mąż jest kobietą - 
dokument

21:55 Zaskocz mnie! 
22:30 Sekrety lekarzy 4 
23:30 Piękno na kredyt 
00:15 Poród na pustkowiu 

(2/7) - program 
obyczajowy (dozwolone 
od lat 18)

01:10 Prawda z DNA (3/8) - 
program obyczajowy 

01:40 Najsztub słucha - 
Maria Rotkiel (5) - talk 
show 

02:10 W roli głównej - 
Natalia Kukulska (6/8) - 
talk show 

02:40 W roli głównej - 
Katarzyna Grochola (8) - 
talk show 

03:10 Wiem, co jem 6 
(9/16) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

08:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 1/4F 

09:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 1/4F 

11:05 Boks - Turniej im.
Feliksa Stamma - finały 
kobiet

13:05 Jedziemy na Mundial
13:55 Igrzyska 

paraolimpijskie 
wydarzenia dnia

14:20 Boks - Turniej F.
Stamma

18:15 Hokej na lodzie - PHL, 
2.runda play - off

21:00 Boks  - Megafights
22:40 Sportowy Wieczór
23:15 Hokej na lodzie - NHL: 

skróty
24:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18: Washington 
Capitals - New York 
Islanders

07:00 Kwadrans w ogrodzie
08:05 Amerykański 

korespondent; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1076
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Mój pies i inne 

zwierzaki
12:20 Pogoda na narty; odc. 

14
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda
13:50 Nożem i widelcem; 

odc. 33
14:15 Amerykański 

korespondent; film 
dokum.

15:15 Pogoda na narty; odc. 
14

15:35 Robotnik
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
18:00 Dojrzalsi; mag. publ.
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 Znani, niezapomniani 

– Renata Danel
20:55 POGODA
21:00 Kto to jeszcze pamięta 

czyli włamanie do 
archiwum TVP

21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

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

korespondent; film 
dokum.

00:40 Robotnik
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne 

zwierzaki
02:20 Pogoda na narty; odc. 

14
02:40 Amerykański 

korespondent; film 
dokum.

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Nożem i widelcem; 

odc. 33
04:50 Pogoda na narty; odc. 

14
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1076
06:20 Reportaż
06:35 Robotnik

06:50 Był taki dzień – 16 
marca; felieton

07:00 Historia Polski – Po 
całym ciele; film dokum.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Miasto 
w dżungli; odc. 39

08:35 Misja Gryf – Wałcz; 
cykl reportaży

09:15 Pogranicze w ogniu; 
odc. 4/24; serial TVP

10:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Lublin; cykl reportaży

10:40 Taśmy bezpieki – 
Komitet Obrony 
Robotników; cz. 1

11:10 Biało – czerwoni – 
historie niezwykłe – 
Biegacz długodystansowy 
Janusz Kusociński; cykl 
dokumentalny

11:30 Poczmistrz; film TVP
12:00 Dziewczyna z ekranu; 

film dokumentalny; 
reż.:Andrzej Ciecierski

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śmierć bez 
nazwiska i twarzy

13:35 Sensacje XX wieku – 
Tragedia i nadzieja; cz. 1; 
cykl dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Tragedia i nadzieja; cz. 2; 
cykl dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Tragiczne 
miasto; cykl 
dokumentalny

15:15 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby”m 
– Ojczyzna; odc. 3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:25 Historia Polski – 1819 
kg wiary; film dokum.

17:25 Goniec historyczny 
IPN; magazyn

17:45 Chłopi; odc. 12/13 - 
Powroty; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Prezydent dziękuje; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Agonia; cykl dokum.

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

20:30 Pearl Harbor – Cała 
prawda; 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

21:30 Pogranicze w ogniu; 
odc. 5/24; serial TVP

22:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
ukraińskiego mnicha, 
który nawraca prostytutki; 
reportaż

23:20 Moi Rollingstonsi; film 
dokumentalny; reż.:Jan 
Sosiński, Jan Sosiński

00:20 Miasto skarbów; odc. 
1 Cezanne; serial 
kryminalny TVP

01:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Miasto 
w dżungli; odc. 39

01:50 Chłopi; odc. 12/13 - 
Powroty; serial TVP
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7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

8:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

10:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Oslo; 
bieg sprinterski kobiet

12:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Oslo; 
bieg sprinterski mężczyzn

13:45 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

15:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
play-off

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Cuprum Lubin

20:30 Sporty walki; Gala 
Babilon MMA 3 w 
Radomiu; walka: Szymon 
Kołecki - Łukasz Borowski

0:00 Boks
3:00 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – SOBOTA 17 MARCA 2018 r.

05:20 Weterynarze z sercem
05:50 Galeria; odc. 110; 

serial obyczajowy TVP
06:15 Klan; telenowela TVP
06:50 Sprawa dla reportera
07:50 Rok w ogrodzie
08:15 Rok w ogrodzie-Extra
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3779; teleturniej muz.
09:10 Studio Raban
09:30 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:55 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 63 Czersk i 
Góra Kalwaria; magazyn

10:30 Poldark – Wichry 
losu; seria II, odc. 9; 
serial, Wielka Brytania 
(2016)

11:40 The Wall. Wygraj 
marzenia - /26/; 
teleturniej

12:40 Pensjonat nad 
Rozlewiskiem; serial TVP

13:30 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:00 Blondynka; serial TVP
14:55 Przepis na sobotę
15:00 Ojciec Mateusz; serial 

kryminalny TVP
15:55 Skoki Narciarskie 

(studio) 
16:15 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – 
Vikersund - konkurs 
indywidualny 

17:15 Teleexpress (w 
przerwie)

18:55 Orły Nawałki
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Komisarz Alex; odc. 

133 - Imiona gwiazd; 
serial kryminalny TVP

21:20 Hit na sobotę – 
Pitbull. Nowe porządki; 
film sensacyjny; 
reż.:Patryk Vega; 
wyk.:Andrzej Grabowski, 
Piotr Stramowski, 
Bogusław Linda, Maja 
Ostaszewska, Agnieszka 
Dygant, Beata Kawka, 
Krzysztof Czeczot

23:40 Houdini – sztuka iluzji 
- część 2; serial, USA 
(2014); reż.:Uli Edel; 
wyk.:Adrien Brody, Kristen 
Connolly, Evan Jones, Tim 
Pigott-Smith, Tom 
Benedict Knight, Shaun 
Williamson, Megan 
Dodds, David Calder, 
Louis Mertens

01:15 Film fabularny
02:55 Film fabularny

05:40 Koło fortuny - odc. 91 
ed. 3; teleturniej

06:15 Na sygnale - odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Barwy szczęścia - odc. 
1821; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia - odc. 
1822; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Pogoda

10:55 M jak miłość - odc. 
1358; serial TVP

 
11:55 M jak miłość - odc. 

1359; serial TVP
12:50 Bake off – Ale ciacho! 

- (2) ed. 4; widowisko
14:00 Familiada - odc. 2441; 

teleturniej
14:35 Koło fortuny - odc. 

173 ed. 4; teleturniej
15:20 Big Music Quiz 

(powtórka)
16:20 Rodzinka.pl - odc. 228 

sezon 12; serial 
komediowy TVP

 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 

- s. VIII odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 Kulisy - Postaw na 

milion - odc. 172
18:40 Postaw na milion - 

odc. 172; teleturniej
20:05 Kocham Cię, Polsko! - 

odc. (3) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 Ludzik, czyli One Man 
Show

22:10 Riviera - odc. 2; serial; 
Wielka Brytania (2017)

23:00 The Good Doctor - 
odc. 14; serial 
obyczajowy; (2017)

23:50 Film fabularny
01:35 Demony wojny wg 

Goi; dramat wojenny; 
reż.:Władysław 
Pasikowski; 
wyk.:Bogusław Linda, 
Zbigniew Zamachowski, 
Tadeusz Huk, Mirosław 
Baka, Artur Żmijewski, 
Olaf Lubaszenko, Denis 
Delic, Tadeusz Szymków, 
Bartłomiej Topa, 
Aleksandra Nieśpielak

03:20 Krąg podejrzanych - 
odc. 3, Sara; serial; 
Hiszpania (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (29); program dla 
dzieci

8:15 Jeźdźcy smoków (10); 
serial animowany

8:45 Jeźdźcy smoków (11); 
serial animowany

9:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (30); serial 
animowany

9:45 Makaronowy zawrót 
głowy (5); talk-show 
kulinarny

9:55 Ewa gotuje (325); 
magazyn kulinarny. Ewa 
Wachowicz prezentuje 
przepisy zainspirowane 
kuchnią z różnych 
zakątków świata, a także 
odkrywa uroki rodzimych 
potraw. Smaczne, 
elegancko podane dania,...

10:30 Makaronowy zawrót 
głowy (6); talk-show 
kulinarny

10:45 Dziewięć miesięcy; 
komedia romantyczna, 
USA 1995

12:55 Top Chef (2); reality 
show

14:25 Umów się ze mną. 
Take me out (2); reality 
show

15:45 Kabaret na żywo (32); 
program rozrywkowy. W 
tym odcinku królować 
będą kobiety. Na scenie 
wystąpią m.in. Ewa 
Błachnio i Ada Borek. 
Panie wspólnie wykonają 
kilka skeczy...

17:45 SuperPies (3); 
magazyn poradnikowy. 
Behawiorystka Aneta 
Awtoniuk pokaże, jak 
mądrze wychować psa. W 
każdym odcinku pojawią 
się dwie rodziny, w tym 
gwiazda, ze swoimi...

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

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

Kiepskich (21); serial 
komediowy. Głową 
rodziny Kiepskich jest 
Ferdynand, od zawsze 
bezrobotny, pijak i leń. 
Jego żona Halina z pensji 
pielęgniarki musi 
utrzymywać cały...

20:00 Smerfy 2; film 
familijny, USA 2013. 
Gargamel porywa 
Smerfetkę. Przyjaciele 
muszą ją ocalić.

22:20 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (3); program 
rozrywkowy

0:20 Spider-Man 3; film 
przygodowy, USA 2007

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5251) - 
program

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

2 – Imbir
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1059) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (673) - serial 
obyczajowy

12:50 Ugotowani 13 (3/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

13:50 Agent - Gwiazdy 3 
(4/13) - program. Do Azji 
wyruszyło 14 uczestników. 
Wśród nich jest jedna 
osoba, która będzie starała 
się pokrzyżować tę podróż 
– Agent. Wygra ten, kto 
dobrze wytypuje jego 
tożsamość…

14:50 MasterChef Junior 
(2/10) - program. Znakiem 
rozpoznawczym tego 
programu są nie tylko 
pyszne potrawy, ale także 
doskonała dawka humoru 
oraz liczne 
niespodzianki…

16:25 Efekt Domina 5 (2/8) - 
program

16:55 Kuchenne rewolucje 
17 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

17:55 Tu się gotuje! 2 (1/12) 
- magazyn

18:00 36,6 3 (4/12) - 
program. Nowy sezon w 
„36,6°C” to przede 
wszystkim więcej tematów 
z życia codziennego. 
Sprawdzimy, czy 
faktycznie żywność o 
obniżonej zawartości 
cukru oraz tłuszczu 
pomaga schudnąć. 
Opowiemy, jaki wpływ na 
nasz organizm ma gluten i 
kto powinien z niego 
zrezygnować…

19:00 Fakty (7381)
19:25 Sport (7364)
19:35 Pogoda (7361)
19:45 Uwaga! (5252) - 

program
20:00 Hipnoza (3/8) - 

program. Filip Chajzer 
zaprasza na wyjątkowy 
program! Każdy jego 
odcinek będzie 
nieprzewidywalny, bo 
wszyscy uczestnicy 
zostaną wprowadzeni w 
stan hipnozy…

21:00 Druhny - komedia, 
USA 2011

01:35 Ugotowani 13 (3/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

02:40 Uwaga! (5252) - 
program

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(75/150) - program

04:20 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial fab., 
USA 2015; odc. 21

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 12

08:50 Tajemnice medyczne; 
odc. 13

09:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 50

10:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 51

11:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 52

12:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 53

13:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 54

14:30 Najśmieszniejsi; 2018; 
odc. 3

15:40 Powrót do przyszłości 
II; przygodowy, USA 1989

18:00 Aniołki Charliego; 
akcja, USA 2000. Natalie, 
Dylan i Alex współpracując 
z porucznikiem Bosley’em 
muszą udaremnić sprawę 
morderstwa i zemsty, 
które mogą zagrozić nie 
tylko prywatności 
jednostek na całym 
świecie…

20:00 Jestem zemstą; akcja,  
2016. Stanley Hill (John 
Travolta) i jego żona 
Vivian (Rebeca DeMornay) 
padają ofiarami napadu w 
podziemnym garażu. 
Mężczyzna podejmuje 
desperacką próbę 
uratowania kobiety, która 
w wyniku szarpaniny z 
bandytami zostaje 
ranna…

22:00 Litewski przekręt; 
akcja, Litwa, Wielka 
Brytania 2014. Czterech 
przyjaciół: John, Ben, Tim 
i Michael, którzy po 
pierwszym wspólnym 
napadzie rabunkowym, w 
wyniku zbiegu 
okoliczności, trafiają na 
koniec świata, czyli do 
jednego z krajów Europy 
Wschodniej, pełnego 
prostytutek, 
przemytników, 
skorumpowanych 
policjantów, taniego piwa i 
chorych fantazji…

00:00 Króliczek; komedia, 
USA 2008. Shelly - 
króliczek Playboya zostaje 
wyrzucony z rezydencji i 
nie ma się gdzie 
podziać…

02:00 Najśmieszniejsi; 2018; 
odc. 3

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:15 Na jedwabnym szlaku
04:55 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

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

05:50 Bulionerzy; odc. 33/75 
- Dzień zapłaty; serial 
komediowy TVP

06:30 07 zgłoś się; odc. 3/21 
- Dziwny wypadek; serial 
TVP

07:30 07 zgłoś się; odc. 4/21 
- 300 tysięcy w nowych 
banknotach; serial TVP

08:30 Komisariat; odc. 5 W 
niewoli; cz. 1; serial TVP

08:55 Komisariat; odc. 6 W 
niewoli; cz. 2; serial TVP

09:30 Ranczo; odc. 38 - Złoty 
deszcz; serial obyczajowy 
TVP

10:30 Ranczo; odc. 39 - 
Szczęśliwe rozwiązanie; 
serial obyczajowy TVP

11:25 Rodzinka.pl; odc. 32 
„Ciągle głodni” - ; serial 
komediowy TVP

11:55 Rodzinka.pl; odc. 33 
„Trudne decyzje”; serial 
komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; odc. 34 
„Jaki masz zawód?”; serial 
komediowy TVP

13:10 Ojciec Mateusz; odc. 
147 - Oskarżony; serial 
kryminalny TVP

14:10 Ranczo; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial 
obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Arkadiusz Nader, Cezary 
Żak, Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

15:15 Ranczo; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

17:15 07 zgłoś się; odc. 5/21 
- 24 godziny śledztwa; 
serial TVP

18:30 Komisarz Alex; odc. 
132 - Maestro; serial 
kryminalny TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
241 - Remont; serial 
kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
148 - Ślady przeszłości; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
149; serial kryminalny 
TVP

22:15 Ranczo; odc. 43; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 44; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Blondynka; odc. 77; 
serial TVP

01:15 Pitbull; odc. 1; serial 
policyjny TVP

02:15 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 8/14; serial 
sensacyjny TVP

03:05 Instynkt; odc. 5 „Ten 
pierwszy raz”; serial 
kryminalny TVP

03:55 Rodzinka.pl; odc. 226 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

04:35 Rodzinka.pl; odc. 227 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

05:40 Kochamy polskie 
komedie - odc.52

06:20 Rozrywka Retro – 
Kabaret z książką w tle 
(2); program rozrywkowy

07:15 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 25 
Szydłowiec; magazyn

07:45 Kabaret Koń Polski 
przedstawia - Wielki 
Skarb w Małym Mieście

08:50 Koło fortuny; odc. 96 
ed. 3; teleturniej

09:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Stenia 
Kozłowska; reportaż

09:55 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (1); widowisko 
rozrywkowe

10:55 Paranienormalni 
Tonight (2) Piotr 
Chrapkowski i Sławomir 
Szmal; program 
rozrywkowy

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Roman 
Gerczak; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Jabłka ze Starych 
Jabłonek; magazyn 
kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
odc. 35 Wiosenne 
obrządki; cykl 
dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.52; 
teleturniej

14:15 Postaw na milion; 
odc. 159; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /101/ - 
„Ucieczka z tropiku” - 
Marek Biliński

15:25 Hity kabaretu (9) 
Konczita i inne hity 
kabaretu Ani Mru Mru (1); 
program rozrywkowy

16:25 Ale Cię urządzą!; /4/; 
Wielka Brytania (2014)

17:35 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/13/; Francja (2016)

18:15 Wielki Test o Zdrowiu
19:50 Bake off – Ale ciacho! 

(1) ed. 4; widowisko
20:50 Bake off – Ale przepis 

(1)
21:10 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (12) - Reżyser i 
aktor

22:10 TUMBLE – Arena 
strachu; /4/; Wielka 
Brytania (2014)

23:35 Koło fortuny; odc. 93 
ed. 3; teleturniej

00:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Płocka Noc 
Kabaretowa 2015. Gra o 
żyrandol (1-2)

02:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]

03:10 Rozrywka Retro – 
Kabaret z książką w tle 
(2); program rozrywkowy

05:35 Ukryta prawda (177) - 
program obyczajowy

06:35 Mango - Telezakupy
08:40 Dwóch i pół (13/22) - 

serial, USA. Multimilioner 
Marty Pepper oświadcza 
się Evelyn. W tym czasie 
Walden i Alan wyprawiają 
mu wieczór kawalerski, na 
który zaprosili kilku jego 
dawnych przyjaciół…

09:15 Przepis na życie 
(5/13) - serial obyczajowy

10:15 Przepis na życie 
(6/13) - serial obyczajowy

11:15 Przepis na życie 
(7/13) - serial obyczajowy

12:10 Agentka o stu 
twarzach (1/22) - serial, 
USA

13:35 Czarny źrebak - film 
rodzinny, USA 2003

14:45 Władca pierścieni: 
Powrót króla - film 
przygodowy, Nowa 
Zelandia/USA/Niemcy 
2003. Wyprawa Drużyny 
Pierścienia dobiega końca. 
Wkrótce rozegra się 
rozstrzygająca bitwa pod 
Minas Tirith pomiędzy 
potężnymi siłami Saurona 
i nieliczną armią Gondoru. 
Teraz, gdy królestwu ludzi 
grozi upadek, silny władca 
potrzebny jest jak nigdy 
dotąd…

19:00 Ostatnia piosenka - 
film obyczajowy, USA 
2010. Zbuntowana 
nastolatka (Miley Cyrus) 
spędza wakacje z ojcem w 
małym nadmorskim 
miasteczku. Jedyna rzecz, 
która ich łączy to muzyka. 
Ekranizacja bestselleru 
Nicholasa Sparksa jest 
opowieścią o rodzinie, 
przyjaźni, sekretach, 
pierwszej miłości i drugich 
szansach…

21:15 Pora na miłość - 
komedia, USA 2013

23:35 Wieczne zło - horror, 
USA 2003. Żona 
detektywa Marka Rayana 
zostaje brutalnie 
zamordowana. Wkrótce 
Mark zostaje przydzielony 
do patrolu w prestiżowej 
szkole. Odkrywa, że 
pewien profesor 
przeprowadza tajemnicze 
eksperymenty - jeden 
także na mordercy, na 
którym właśnie wykonano 
wyrok...

01:25 Moc Magii (TVN7 noc) 
(75/150) - program

03:35 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show – Ewa 
Kopacz

04:05 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

04:35 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

05:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 6 (4) - program 
rozrywkowy 

07:05 Zakup pod kontrolą
07:50 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 7 (2/12) - 
program lifestylowy 

08:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (2/12) - 
program lifestylowy 

09:20 Gwiazdy od kuchni 2 
09:50 Agentki czystości 

(3/13) - program 
lifestylowy 

10:25 Misja ratunkowa 
11:10 Zaskocz mnie! 
11:45 Sablewskiej sposób 

na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy 

12:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (3/10) - reality 
show 

13:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (2/8) - reality 
show 

14:00 W czym do ślubu? 3 
14:30 W roli głównej 
15:00 Afera fryzjera 6 
15:45 Pani Gadżet 15 (5/24) 

- magazyn 
16:15 Pani Gadżet 15 (4/24) 

- magazyn 
16:45 Misja ratunkowa 
17:30 W dobrym stylu 3 

(7/8) - program 
lifestylowy 

18:15 Gwiazdy od kuchni 2 
18:45 Kulisy sławy EXTRA 
19:20 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 2 (2/12) - 
program 

20:20 Nocka z byłym
21:20 Operacje w Tajlandii 

(9/10) - program 
22:30 #Sława (3/6) - 

program rozrywkowy 
23:00 
00:00 Randkowicze (5/14) - 

program rozrywkowy 
00:30 Randkowicze (6/14) - 

program rozrywkowy 
01:00 Prawda z DNA (4/8) - 

program obyczajowy 
01:30 Najsztub słucha - 

Paulina Krupińska (1/6) - 
talk show 

02:00 W roli głównej - 
Trinny & Susannah (8) - 
talk show 

02:30 W roli głównej - 
Marek Kondrat (5/16) - 
talk show 

03:00 Wiem, co jem 6 
(10/16) - magazyn 

03:30 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 6 
(4/16) - magazyn 

04:30 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn 

07:40 Biegi narciarskie - Ski 
Classics - 
Birkebeinerennet, 54km, 
Lillehammer

10:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 1/2F 

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 1/2F 

13:00 Łyżwiarstwo szybkie - 
Finał Pucharu Świata, 
Mińsk - dz. 1 - 500m 
kobiet i mężczyzn

18:00 Igrzyska 
paraolimpijskie - 
wydarzenia dnia

18:30 Bayern TV
20:30 Footballs Greatest 

stage
21:05 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Indian Wells - 
podsumowanie 1/2F

22:30 Sportowa Sobota
23:05 Hokej na lodzie - PHL, 

2.runda play - off - 
Podsumowanie

24:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (48): Tampa Bay 
Lightning - New Jersey 
Devils

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Pogoda na narty; odc. 

14
07:45 Historie szczęśliwe odc. 

20; cykl reportaży
08:05 Ukryte skarby – Sto 

wiatraków i arianie; cykl 
reportaży

08:35 Ślizg; odc. 13
09:05 Kreatywni
09:20 Pogoda 
09:20 Polska z Miodkiem (54) 

Trzemeszno; felieton
09:30 Rączka gotuje
10:00 Studio 3; progr. rozrywk.
11:15 Jak to działa; odc. 5 

Dźwięk
11:45 Polska z Miodkiem (54) 

Trzemeszno; felieton
11:55 Pożyteczni.pl
12:25 Wiatr od morza
12:50 Pogoda 
12:55 Szrajberka z Auschwitz; 

film dokum.
14:00 Nożem i widelcem; odc. 

190
14:20 Europejczycy
14:50 Rączka gotuje
15:15 Pogoda 
15:20 W taksówce – Justyna 

Sieńczyłło; felieton
15:30 Astronarium
16:00 Mój pies i inne 

zwierzaki
16:20 Amerykański 

korespondent; film dokum.
17:32 POGODA
17:40 Relacje ekonomiczny
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Studio 3; progr. rozrywk.
20:55 POGODA
21:00 Relacje ekonomiczny
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Ukryte skarby – Sto 

wiatraków i arianie; report.
22:55 Antenowe remanenty
23:15 Astronarium
23:40 Historie szczęśliwe odc. 

20; cykl reportaży
24:00 Szrajberka z Auschwitz; 

film dokum.
01:00 Polska z Miodkiem (54) 

Trzemeszno; felieton
01:05 Rączka gotuje
01:35 W taksówce – Justyna 

Sieńczyłło; felieton
01:50 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:20 Ślizg; odc. 13
02:50 Kreatywni
03:10 Ukryte skarby – Sto 

wiatraków i arianie; rep.
03:40 Amerykański 

korespondent; film dokum.
04:45 Historie szczęśliwe odc. 

20; cykl reportaży
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:50 Astronarium
06:15 Polska z Miodkiem (54) 

Trzemeszno; felieton
06:20 Mój pies i inne 

zwierzaki
06:30 Jak to działa; odc. 5 

Dźwięk

06:50 Był taki dzień – 17 
marca; felieton

07:00 Moi Rollingstonsi; film 
dokumentalny

08:00 Dziedzictwo regionów 
– Długosiodło ocalone 
piękno przyrody; cykl 
reportaży

08:20 Misja Gryf – Wolin – 
Jomsborg – Wineta; cykl 
reportaży

08:55 Żegnaj, Rockefeller; 
odc. 5; serial TVP

09:35 Żegnaj, Rockefeller; 
odc. 6; serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia sokiem 
płynąca; magazyn 
kulinarny

10:40 The Hunt – Łowcy. 
Gra w chowanego; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

11:45 Opowieść o Indiach – 
Spotkanie dwóch 
oceanów; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

12:55 Dzika Iberia; cz. 2 
Lato; cykl dokumentalny; 
Holandia (2014)

13:55 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia menedżera 
prywatnej firmy w Tibilisi

14:35 Wielka Gra; odc. 68; 
teleturniej

15:35 Spór o historię – 
Władcy polscy: August II 
Sas; debata

16:15 Drogi do niepodległej; 
film dokumentalny; 
reż.:Zbigniew Wawer, 
Tadeusz Kondracki

16:45 Reportaże z 
prawdziwego zdarzenia – 
Pierwsza Niepodległość

17:10 Koło historii – Gorlice 
2015 – Wiek zabliźnił 
rany; cykl reportaży

17:50 Ile jest życia; odc. 
9/12 - Synowie; serial TVP

18:50 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 5/6 Rodzina Hitlera; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2011)

19:55 Było... nie minęło - 
extra (3); magazyn

20:35 Ekstradycja II; odc. 
5/9; serial TVP

21:40 Koło historii – 
Spalone wsie; cykl 
reportaży

22:10 Wcielenia zła; odc. 
8/10 Tojo. Brzytwa 
Strachu; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

23:15 Lady Liberty. 
Narodziny Symbolu; 
dokument fabularyzowany; 
Francja (2013); reż.:Mark 
Daniels

01:00 Tutanchamon; odc. 
3/6; serial; Kanada (2015)

01:50 Tutanchamon; odc. 
4/6; serial; Kanada (2015)

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Chojniczanka 
Chojnice - GKS Katowice

9:00 Sporty walki; Gala 
Babilon MMA 3 w 
Radomiu; walka: Szymon 
Kołecki - Łukasz Borowski

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Trefl 
Gdańsk - Cuprum Lubin

13:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: 
Jastrzębski Węgiel - 
ONICO Warszawa

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: Raków Częstochowa 
- Odra Opole

20:00 Boks
22:00 Sporty walki; UFC 

Fight Night: Werdum vs. 
Volkov; waga ciężka: 
Fabrício Werdum - 
Alexander Volkov; waga 
półciężka: Jimi Manuwa - 
Jan Błachowicz

1:00 Boks
3:00 7. strefa; magazyn 

siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League
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05:35 Magazyn wojskowy
06:00 Galeria; odc. 111; 

serial obyczajowy TVP
06:25 Klan; telenowela TVP
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej
08:00 Tydzień
09:05 Ziarno – Trzylistna 

koniczynka; magazyn
09:40 Weterynarze z sercem
10:05 W sercu oceanu; odc. 

3; serial kostiumowy, 
Hiszpania (2011)

11:00 Leśniczówka
11:25 Leśniczówka
11:55 Między ziemią a 

niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem
13:05 BBC w Jedynce – 

Macierzyństwo w świecie 
zwierząt. Maluchy; cykl 
dokumentalny, Wielka 
Brytania (2015); reż.:Alice 
Keens - Soper

14:00 Sonda 2
15:00 Komisarz Alex; serial 

kryminalny TVP
15:50 Przepis tygodnia
16:05 Skoki Narciarskie 

(studio)
16:30 Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – 
Vikersund - konkurs 
indywidualny 

17:35 Teleexpress (w 
przerwie)

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Blondynka; serial TVP
21:20 Zakochana Jedynka – 

Prada albo nic; komedia, 
USA, Meksyk (2011); 
reż.:Angel Gracia; 
wyk.:Alexa Vega, Camilla 
Belle, Wilmer Valderrama, 
Kuno Becker, Nicholas 
D’Agosto

 
23:10 Wszystko dla pań; 

odc. 3; serial, Włochy 
(2015)

00:20 Film fabularny
01:55 Houdini – sztuka iluzji 

- część 2; serial, USA 
(2014); reż.:Uli Edel; 
wyk.:Adrien Brody, Kristen 
Connolly, Evan Jones, Tim 
Pigott-Smith, Tom 
Benedict Knight, Shaun 
Williamson, Megan 
Dodds, David Calder, 
Louis Mertens

05:25 Słowo na niedzielę
05:40 Koło fortuny; odc. 92 

ed. 3; teleturniej
06:15 Barwy szczęścia; odc. 

1823; serial obyczajowy 
TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1824; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1825; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Rodzinne oglądanie – 

Zwierzęca klinika w sercu 
dżungli; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Roger Webb

11:40 Makłowicz w podróży 
– Indie „Skarby Kerali”; 
magazyn kulinarny

12:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (3) ed 11; zabawa 
quizowa

14:00 Familiada; odc. 2442; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 174 
ed. 4; teleturniej

15:20 Bake off – Ale ciacho! 
(3) ed. 4; widowisko

16:20 Bake off – Ale przepis 
(3)

16:35 Na sygnale; odc. 182 
„Propozycja nie do 
odrzucenia”; serial 
fabularyzowany TVP

 
17:05 Na dobre i na złe; odc. 

699; serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Za marzenia; odc. 3; 

serial TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 228 

sezon 12; serial 
komediowy TVP

20:05 Big Music Quiz 
(premiera)

21:05 Film fabularny
23:05 Kino bez granic – 

Świetliki w ogrodzie; 
dramat obyczajowy; USA 
(2008); reż.:Dennis Lee; 
wyk.:Ryan Reynolds, Julia 
Roberts, Willem Dafoe, 
Emily Watson

00:50 Demony wojny wg 
Goi; dramat wojenny; 
reż.:Władysław 
Pasikowski; 
wyk.:Bogusław Linda, 
Zbigniew Zamachowski, 
Tadeusz Huk, Mirosław 
Baka, Artur Żmijewski, 
Olaf Lubaszenko, Denis 
Delic, Tadeusz Szymków, 
Bartłomiej Topa, 
Aleksandra Nieśpielak

02:40 Biegi narciarskie – 
Puchar Świata w Falun 
10 km dow. K  
(na dochodzenie)

5:40 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy dla fanów 
polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (30); program dla 
dzieci

8:20 I kto to mówi 3; 
komedia, USA 1993

10:30 Spider-Man 3; film 
przygodowy, USA 2007

 
13:30 Smerfy 2; film 

familijny, USA 2013
15:45 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo 9 (3); program 
rozrywkowy

17:50 Nasz nowy dom (109); 
reality show

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program walczy z 
przekonaniem, że wszyscy 
prowadzący działalność 
gospodarczą to potencjalni 
przestępcy. Dziennikarze 
ujawniają patologie i 
piętnują nieuczciwych 
urzędników.

20:00 W rytmie serca (17); 
serial obyczajowy

21:05 Kabaret na żywo (33); 
program rozrywkowy

23:10 Story of my life - 
Historia naszego życia (2); 
talk-show. Gośćmi 
odcinka są Antoni 
Królikowski i Julia 
Wieniawa.

0:15 Rycerze z Szanghaju; 
komedia sensacyjna, 
Czechy/Wielka Brytania/
USA 2003

 
2:50 Świat w płomieniach; 

film sensacyjny, USA 
2013. Terroryści 
przejmują kontrolę nad 
Białym Domem. Świat 
potrzebuje niezłomnego 
bohatera.

05:15 Uwaga! (5252) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1060) - magazyn
11:00 Efekt Domina 5 (3/8) - 

program
11:35 Co za tydzień (842) - 

magazyn
12:15 Iron Majdan (2/10) - 

program. Są miejsca, 
których nie znajdziesz w 
przewodnikach. Są ludzie, 
o których nie przeczytasz 
w książkach, i wyzwania, 
których nikt wcześniej nie 
podjął. Na mapie 
podróżniczej Małgosi i 
Radka Majdanów znalazło 
się dziesięć najlepszych i 
najciekawszych 
destynacji…

13:15 Diagnoza 2 (4/13) - 
serial

14:15 Druga szansa 5 (2/10) 
- serial

15:15 Hipnoza (3/8) - 
program. Filip Chajzer 
zaprasza na wyjątkowy 
program! Każdy jego 
odcinek będzie 
nieprzewidywalny, bo 
wszyscy uczestnicy 
zostaną wprowadzeni w 
stan hipnozy…

16:15 Kung Fu Panda II - 
komedia, USA 2011. Tym 
razem grupa 
sympatycznych adeptów 
kung-fu będzie musiała 
stawić czoła nikczemnemu 
Lordowi Shenowi, który za 
cel postawił sobie 
podbicie Chin…

18:00 Ugotowani 13 (4/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

19:00 Fakty (7382)
19:25 Sport (7365)
19:35 Pogoda (7362)
19:45 Uwaga! (5253) - 

program
20:00 MasterChef Junior 

(3/10) - program. Znakiem 
rozpoznawczym tego 
programu są nie tylko 
pyszne potrawy, ale także 
doskonała dawka humoru 
oraz liczne 
niespodzianki…

21:30 Colombiana - film 
sensacyjny, USA/Francja 
2011. Piękna Cataleya jest 
morderczynią do 
wynajęcia. W swoim fachu 
należy do najlepszych. 
Jest niezwykle skuteczna, 
ale ma jedną obsesję: 
chce odnaleźć i zniszczyć 
ludzi, którzy brutalnie 
zamordowali jej rodziców

23:50 Druhny - komedia, 
USA 2011

02:25 Kuchenne rewolucje 
17 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

03:25 Uwaga! (5253) - 
program

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(76/150) - program

05:05 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial fabul., 
USA 2015; odc. 22

06:50 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1993

07:25 Co ludzie powiedzą?
08:00 Co ludzie powiedzą?
08:35 Co ludzie powiedzą?
09:15 Najśmieszniejsi; 2018; 

odc. 3
10:10 Przygody Merlina; 

serial fabularny, Wielka 
Brytania 2009; odc. 6

11:20 Powrót do przyszłości 
II; przygodowy, USA 
1989. Doktor Emmet 
Brown i Marty wybierają 
się do przyszłości by 
zapobiec zniszczeniu 
przyszłej rodziny 
Marty’ego…

13:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Jaś i 
Małgosia; familijny

14:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Diabeł z 
trzema złotymi włosami; 
familijny, Niemcy 2013

16:00 Sześć dni, siedem 
nocy; komedia,  1998

18:00 Gruby i chudszy; 
komedia, USA 1996

20:00 Furia; akcja, Chiny, 
USA, Wielka Brytania 
2014. Kwiecień 1945 
roku. Znany z odwagi 
dowódca czołgu 
pieszczotliwie nazywanego 
Furia, sierżant Wardaddy 
otrzymuje zadanie 
specjalne. Wraz ze swoją 
załogą będzie musiał 
wykonać tajną misję za 
linią frontu…

22:25 Company of heroes: 
Oddział bohaterów; akcja, 
USA 2013.Podczas drugiej 
wojny światowej. Oddział 
amerykańskich żołnierzy 
odkrywa zaawansowaną 
technologicznie bombę. 
Opracowują plan 
odnalezienia naukowca 
zajmującego się jej 
stworzeniem i wywiezienia 
go z kraju w zamian za 
przekazanie planów broni.

00:30 Uwikłana; serial 
fabularny, USA 2016; odc. 
2. Harlee zostaje 
zmuszona przez FBI, by 
zostać informatorem. 
Komendant Woźniak nie 
ufa już żadnemu 
członkowi załogi…

01:25 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 25

02:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 112

05:40 Bulionerzy; odc. 34/75 
- Nadwyżka; serial 
komediowy TVP

06:15 07 zgłoś się; odc. 4/21 
- 300 tysięcy w nowych 
banknotach; serial TVP

07:20 07 zgłoś się; odc. 5/21 
- 24 godziny śledztwa; 
serial TVP

08:30 O mnie się nie martw 
- s. II odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

09:30 Ranczo; odc. 41 - 
Sztormy emocjonalne; 
serial obyczajowy TVP

10:30 Ranczo; odc. 42 - 
Śluby i rozstania; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 35 
„Koniec świata”; serial 
komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; odc. 36 
„Czy siedzi z nami pilot”; 
serial komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; odc. 37 
„Pierwsza praca Tomka”; 
serial komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
149 - Magiczne 
zwierciadło; serial 
kryminalny TVP

14:10 Ranczo; odc. 43 - 
Agent; serial obyczajowy 
TVP

15:10 Ranczo; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

17:15 07 zgłoś się; odc. 6/21 
- Złoty kielich z rubinami; 
serial TVP

18:25 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 2/13; serial 
komediowy TVP

19:20 Na sygnale; odc. 181 
„Wszystko, tylko nie to!”; 
serial fabularyzowany TVP

19:50 Na sygnale; odc. 182 
„Propozycja nie do 
odrzucenia”; serial 
fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
150 - Powrót; serial 
kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
151 - Zakochany Marczak; 
serial kryminalny TVP

22:20 Ranczo; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 47 - W 
samo południe; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Korona królów; odc. 5; 
telenowela histor. TVP

00:50 Korona królów; odc. 6; 
telenowela histor. TVP

01:20 Rodzinka.pl; odc. 227 
sezon 12; serial TVP

01:50 Rodzinka.pl; odc. 228 
sezon 12; serial TVP

02:30 Oficer; odc. 7/13; 
serial TVP

03:35 Oficer; odc. 8/13; 
serial TVP

04:45 Komisariat; odc. 53 
Piłka w grze; serial TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie - odc.53; 
teleturniej

06:15 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – D – jak Dudek

06:40 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (4)

07:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 26 Pszczyna; 
magazyn

08:15 Super hity Elity i 
Studia 202

09:10 Koło fortuny; odc. 97 
ed. 3; teleturniej

09:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Ewa Farna /
cz. 1/; reportaż

10:15 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (2); widowisko 
rozrywkowe

11:15 Paranienormalni 
Tonight (3) Katarzyna 
Pakosińska; program 
rozrywkowy

12:05 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Ewa Farna /
cz. 2/; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Żołnierskie dzieje 
ziemniaka; magazyn 
kulinarny

13:05 Podróże z historią; 
odc. 34 Białe złoto; cykl 
dokumentalny

13:40 Kochamy polskie 
komedie; odc.53; 
teleturniej

14:20 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 11; reality 
show

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /102/ - 
„Mydełko Fa” - Marlena 
Drozdowska, Marek 
Kondrat

15:25 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/14/; Francja (2016)

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Ewa Farna /
cz. 1/; reportaż

16:30 Ale Cię urządzą! /5/; 
Wielka Brytania (2014)

17:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Ewa Farna /
cz. 2/; reportaż

18:10 Olga Lipińska 
zaprasza (32); talk-show

18:55 Wielki Test o 
Igrzyskach Olimpijskich

20:35 Kierunek Kabaret; /46/
21:40 Tylko dla dorosłych – 

Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW; /odc. 2/; 
program satyryczny

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 2); widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 96 
ed. 3; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2004. 
Marian i Hela - powtórka 
z wesela (1-3)

02:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (4)

05:25 Ukryta prawda (178) - 
program obyczajowy

06:30 Mango - Telezakupy
08:35 Przepis na życie 

(8/13) - serial obyczajowy
09:35 Przepis na życie 

(9/13) - serial obyczajowy
10:35 Kryminalni 3 (12/14) - 

serial sensacyjny
11:35 Agentka o stu 

twarzach (2/22) - serial, 
USA

12:35 Agentka o stu 
twarzach (3/22) - serial, 
USA

13:35 Agentka o stu 
twarzach (4/22) - serial, 
USA

14:40 Biały Kieł - film 
przygodowy, USA 1991. 
Historia dzielnego psa, 
który od szczenięctwa 
musi sam dawać sobie 
radę pośród dzikich 
zwierząt i złych ludzi, staje 
się więc także dziki i 
niebezpieczny. W końcu - 
dzięki przyjaźni z dobrym 
opiekunem - znajduje 
swoje miejsce na ziemi.

16:55 Wygraj randkę - 
komedia, USA 2004. 
Rosalee Futch pracuje w 
miejskim supermarkecie 
wraz z grupą oddanych 
przyjaciół. Dziewczyna 
podkochuje się w 
filmowym gwiazdorze 
Tadzie Hamiltonie, który 
grywa głównie w ckliwych, 
romantycznych 
komediach. Pewnego dnia 
Rosalee dla zabawy 
postanawia wziąć udział w 
konkursie, w którym 
główną nagrodą jest 
randka z ulubionym 
aktorem…

19:00 Lucyfer (3/18) - serial
20:00 Troja - film 

przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2004. Wojna 
trojańska, jedna z 
najsłynniejszych wojen 
starożytności, wybuchła z 
powodu wielkiej miłości 
Parysa (Orlando Bloom) 
do pięknej Heleny (Diana 
Kruger)…

23:25 Pogromcy mafii - film 
sensacyjny, USA 2013. 
Los Angeles, rok 1949. 
Bezwzględny gangster 
Mickey Cohen trzyma w 
garści całe miasto. Do 
walki z mafią chronioną 
przez skorumpowanych 
policjantów i polityków 
staje kapitan policji, Bill 
Parker. Miasto aniołów 
zmienia się w piekło.

01:50 Moc Magii (TVN7 noc) 
(76/150) - program

04:05 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

04:35 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

05:45 66 naj... (3/7) - 
program rozrywkowy 

06:15 66 naj... (4/7) - 
program rozrywkowy 

06:45 66 naj... (5/7) - 
program rozrywkowy 

07:15 Idealna niania 9 
(3/12) - program 
obyczajowy 

08:00 Apetyt na miłość 5 
09:00 W roli głównej 
09:30 Gwiazdy prywatnie 2 

(2/8) - program 
lifestylowy 

10:00 Misja ratunkowa 
10:45 Afera fryzjera 6 
11:30 Co nas truje (1/12) - 

program lifestylowy 
12:15 SOS - Sablewska od 

stylu (1/10) - program 
rozrywkowy 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show 

13:45 W czym do ślubu? 3 
14:15 Zaskocz mnie! 
14:50 Piękno na kredyt 
15:35 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 2 (3/12) - 
program 

16:35 Terapia dla par (3/12) 
- program 

17:45 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program 
lifestylowy 

18:15 #Sława (3/6) - 
program rozrywkowy 

18:45 Zakup pod kontrolą
19:30 Co nas truje (1/12) - 

program lifestylowy 
20:15 Pani Gadżet 15 (4/24) 

- magazyn 
20:45 Pani Gadżet 15 (5/24) 

- magazyn 
21:15 Sekrety lekarzy 4 
22:15 Apetyt na miłość 5 
23:15 Mój mąż jest kobietą - 

dokument
00:20 W roli głównej 
00:50 44 oblicza miłości (5) 

- program rozrywkowy 
01:20 66 naj... (1/7) - 

program rozrywkowy 
01:50 Najsztub słucha - 

Dorota Wellman (2/6) - 
talk show 

02:20 W roli głównej - 
Aleksandra Kwaśniewska 
(1/7) - talk show 

02:45 W roli głównej - 
Michał Wiśniewski (7/17) 
- talk show 

03:15 Wiem, co jem 6 
(11/16) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 6 
(5/16) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn 

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (48): Tampa Bay 
Lightning - New Jersey 
Devils

09:55 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - 
podsumowanie 1/2F

11:45 Pjongczang 2018 - 
Paraolimpiada - 
Ceremonia Zamknięcia

14:45 Łyżwiarstwo szybkie - 
Finał Pucharu Świata, 
Mińsk - dz. 2

16:35 Hokej na lodzie - PHL, 
2.runda play - off (5)

19:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Indian Wells - Finał

21:15 Sportowa niedziela
21:55 Łyżwiarstwo szybkie - 

Finał Pucharu Świata, 
Mińsk - dz. 2

07:00 Turystyczna jazda
07:15 Rączka gotuje
07:40 Nożem i widelcem
08:00 Ocalone; film dokum.
08:55 Pogoda 
08:55 Uroczysta Msza św. z 

katedry Opolskiej; 
transmisja

10:00 CREDO. Magazyn 
ekumeniczny

10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 6 

Elektryczność
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Robotnik
13:30 Pogoda 
13:30 Polska z Miodkiem 

(54) Trzemeszno; felieton
13:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Żyrzyn czas 
archeologów

14:05 Teraz ryby/ Wiatr od 
morza

14:25 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie

14:55 Pogoda 
15:05 Szczęśliwy brzeg; 

dramat psychologiczny
16:55 Rączka gotuje
17:32 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Lobo; film dokum.
20:05 Dokument w 

obiektywie
20:25 Dojrzalsi; mag. publ.
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Ocalone; film dokum.
23:25 ROBOTNIK
23:55 Pożyteczni.pl
00:20 Ślizg; odc. 13
00:50 Nożem i widelcem
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
01:45 Szczęśliwy brzeg; 

dramat psychologiczny
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Żyrzyn czas 
archeologów

05:05 Dziennik Regionów
05:30 TERAZ RYBY / 

Antenowe remanenty
05:45 Ocalone; film dokum.
06:30 Jak to działa; odc. 6 

Elektryczność

06:50 Był taki dzień – 18 
marca; felieton

06:55 Filipinki; film 
muzyczny

07:25 Niezidentyfikowany 
obiekt latający; reportaż

08:05 Cyryl i Metody. 
Apostołowie Słowian; 
odc. 3 (ep. 3); film 
dokum.; Czechy (2014)

09:10 Siedlisko; odc. 1/9; 
serial TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Brytyjska jagnięcina z 
pieca i grilla; magazyn 
kulinarny

10:35 Dzikie Chiny; odc. 3 
Tybet; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:40 Rosja. Podróże z 
Jonathanem Dimbleby”m 
- Ojczyzna; odc. 3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

12:50 Dzika Iberia; cz. 3 
Jesień; cykl 
dokumentalny; Holandia 
(2014)

13:55 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia nadwornego 
artysty prezydenta 
Uzbekistanu; reportaż

14:30 Moi rodzice rozwodzą 
się; dramat; 
reż.:Mieczysław Krawicz; 
wyk.:Maria Gorczyńska, 
Kazimierz Junosza 
Stępowski, Jadwiga 
Andrzejewska, Loda 
Niemirzanka, Franciszek 
Brodniewicz, Ina Benita

16:30 Wielka Gra; odc.69; 
teleturniej

17:25 Ex Libris; odc. 336; 
magazyn

17:55 Ile jest życia; odc. 
10/12 - Seans nie ostatni; 
serial TVP

18:55 Pearl Harbor – Cała 
prawda; 2/2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:William Bracht

19:50 Powrócić w twe 
ramiona; dramat; Litwa, 
Polska (2010); 
reż.:Kristijonas Vildziunas; 
wyk.:Elżbieta Latenaite, 
Margarita Broich, Jurga 
Jutaite, Giedrius 
Arbaiauskas, Aleksas 
Kazanaviius, Sandra 
Maren Schneider, Andrius 
Bialobeskis

21:35 Wielki Test o 
Kościuszce

23:05 Tutanchamon; odc. 
3/6; serial; Kanada (2015)

23:55 Tutanchamon; odc. 
4/6; serial; Kanada (2015)

00:50 Wcielenia zła; odc. 
8/10 Tojo. Brzytwa 
Strachu; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

01:55 Moi Rollingstonsi; film 
dokumentalny; reż.:Jan 
Sosiński, Jan Sosińsk

7:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji WBC 
w Nowym Jorku; waga 
superlekka: Jose Carlos 
Ramirez - Amir Imam

8:00 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Werdum vs. 
Volkov; waga ciężka: 
Fabrício Werdum - 
Alexander Volkov; waga 
półciężka: Jimi Manuwa - 
Jan Błachowicz

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga: BM 
Slam Stal Ostrów 
Wielkopolski - Anwil 
Włocławek

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Indykpol 
AZS Olsztyn - Cerrad 
Czarni Radom

17:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

18:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji WBC 
w Nowym Jorku; waga 
superlekka: Jose Carlos 
Ramirez - Amir Imam

20:00 Siatkówka; Liga 
Siatkówki Kobiet: 
Developres SkyRes 
Rzeszów - Chemik Police

22:30 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Werdum vs. 
Volkov; waga ciężka: 
Fabrício Werdum - 
Alexander Volkov; waga 
półciężka: Jimi Manuwa - 
Jan Błachowicz

1:30 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski
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05:15 TELEZAKUPY
05:50 Elif; odc. 205; serial; 

Turcja (2014)
06:50 Komisariat; odc. 31 

Pamiątkowy medalion; 
serial TVP

07:15 Komisariat; odc. 32 
Zemsta sołtysa; serial TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:35 Leśniczówka
10:05 Leśniczówka
10:35 Jeden z dziesięciu; 

15/104; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 45; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 To się opłaca; 

magazyn
12:45 BBC w Jedynce –  

Macierzyństwo w świecie 
zwierząt. Maluchy; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

13:45 Elif; odc. 206; serial; 
Turcja (2014)

14:45 Okrasa łamie przepisy 
– Włoszczyzna na 
polskim stole; magazyn 
kulinarny

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:40 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; 

odc. 16; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3779; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3280; 

telenowela TVP
18:25 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

14/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Teatr Telewizji – 

Wariacje 
Tischnerowskie. Kabaret 
filozoficzny; spektakl 
teatralny; reż.:Artur Baron 
Więcek; wyk.:Piotr 
Cyrwus, Beata 
Schimscheiner, Jerzy 
Trela

22:15 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy

23:50 Czy świat oszalał? – 
Tajemnice Doliny 
Krzemowej; odc. 1; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

00:55 Prada albo nic; 
komedia; USA, Meksyk 
(2011)

02:45 Inna Seksmisja; film 
dokumentalny; Australia 
(2011)

03:50 Notacje – Karol 
Myśliwiec. Pół wieku nad 
Nilem; cykl dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 93 
ed. 3; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

07:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 15; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl; odc. 44 

„Pogrzeb”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1825; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 96 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 97; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

14:00 Familiada; odc. 2320; 
teleturniej

14:30 Zwierzęca klinika w 
sercu dżungli; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Roger Webb

15:35 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 175 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 45 

„Magda”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 16; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1825; serial obyczajowy 
TVP

 
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1826; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; felieton

20:45 M jak miłość; odc. 
1360; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1093

21:50 Za marzenia; odc. 4; 
serial TVP

22:50 Zaginiona; odc. 3; 
Francja (2015)

23:55 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - s. XIV, odc. 
10/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

00:50 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

01:50 Riviera; odc. 2; serial; 
Wielka Brytania (2017)

02:45 Świetliki w ogrodzie; 
dramat obyczajowy; USA 
(2008); reż.:Dennis Lee; 
wyk.:Ryan Reynolds, Julia 
Roberts, Willem Dafoe, 
Emily Watson

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (642); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (147); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (730); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (121); serial 
paradokumentalny. 
Nastolatek w ciężkim 
stanie trafia do szpitala po 
zażyciu narkotyków...

13:00 Trudne sprawy (767); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2654); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (813); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (196); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (186); serial 
paradokumentalny. Dalszy 
ciąg serialu z gatunku 
docu-crime 
opowiadającego o pracy 
policjantów: Natalii 
(Ewelina Ruckgaber), 
Kuby (Piotr Mróz), 
Olgierda (Arkadiusz 
Krygier), Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2655); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (508); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:10 Megahit: Świat w 
płomieniach; film 
sensacyjny, USA 2013. 
Terroryści przejmują 
kontrolę nad Białym 
Domem. Świat potrzebuje 
niezłomnego bohatera.

23:00 44 minuty; dramat 
sensacyjny, USA 2003

0:55 Uprowadzona 3; film 
sensacyjny, Francja 2014. 
Były agent służb 
specjalnych zostaje 
wrobiony w zbrodnię. 
Ponownie bierze 
sprawiedliwość w swoje 
ręce.

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:40 Uwaga! (5253) - 
program

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (3/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(3/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2209) - magazyn

10:55 Tu się gotuje! 2 (1/12) 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda (875) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (527) - 
program

13:00 19 + (228) - program
13:30 Szpital (764) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Bolesławcu przy Rynku 
mieści się zabytkowa 
kamienica „Pod Złotym 
Aniołem”, a w niej 
najstarsza w mieście 
restauracja o tej samej 
nazwie. Jej historia sięga 
XIV wieku…

15:30 Szkoła (528) - 
program

16:30 19 + (229) - program
17:00 Ukryta prawda (876) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (765) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7383)
19:35 Sport (7366)
19:45 Pogoda (7363)
19:50 Uwaga! (5254) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(10/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2647) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (133) - 

program
21:30 Druga szansa 5 (3/10) 

- serial
22:30 Iron Majdan (3/10) - 

program. Są miejsca, 
których nie znajdziesz w 
przewodnikach. Są ludzie, 
o których nie przeczytasz 
w książkach, i wyzwania, 
których nikt wcześniej nie 
podjął. Na mapie 
podróżniczej Małgosi i 
Radka Majdanów znalazło 
się dziesięć najlepszych i 
najciekawszych 
destynacji…

23:35 Kapitan Ameryka: 
Zimowy żołnierz - film 
przygodowy, USA 2014. 
Kiedy dochodzi do ataku 
na przełożonego Kapitana 
Ameryki z organizacji 
T.A.R.C.Z.A., Steve zostaje 
uwikłany w sieć intryg 
zagrażających całemu 
światu…

02:15 Co za tydzień (842) - 
magazyn. 

02:55 The Following III 
(2/15) - serial, USA

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(77/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fab., Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 54

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 23

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 3

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2017; odc. 26

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 1

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 34

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 35

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 54

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 55

20:00 Cena powrotu; akcja, 
2009. Rolland Sallinger 
(Steven Seahal) to 
odważny policjant z Los 
Angeles. Pewnego dnia w 
trakcie akcji zostaje 
zdradzony i postrzelony 
przez swojego partnera…

21:55 Uniwersalny żołnierz: 
Powrót; akcja, USA 1999. 
Luc Deveraux, jest 
jedynym ocalałym z 
niefortunnego projektu 
Uniwersalny Żołnierz…

23:25 Litewski przekręt; 
akcja, Litwa, Wielka 
Brytania 2014. Czterech 
przyjaciół: John, Ben, Tim 
i Michael po pierwszym 
wspólnym napadzie 
rabunkowym, w wyniku 
nieszczęśliwego zbiegu 
okoliczności, trafiają na 
koniec świata…

01:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 113

05:35 Korona królów; odc. 
16; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 160 
„Za wszelką cenę”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 161 
„Królowa śniegu”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 S. O. S.; odc. 7/7 - 
Pętla; serial TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
759; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 39 
„Wakacje pod Ełkiem”; 
serial komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 40 
„Dorosłe nastolatki”; serial 
komediowy TVP

10:20 Ojciec Mateusz; odc. 
241 - Remont; serial 
kryminalny TVP

11:20 Ranczo; odc. 44 - 
Polityka i czary; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
152 - Niania; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
153 - Na zakręcie; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe - 
odc.5 Chorobliwa miłość

16:15 Na sygnale; odc. 161 
„Królowa śniegu”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 47 - W 
samo południe; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 46 - 
Zmiana klimatu; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

20:25 Wspaniałe stulecie; 
odc. 275; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

00:25 Komisarz Alex; odc. 
133 - Imiona gwiazd; 
serial kryminalny TVP

01:25 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 5/14; serial 
sensacyjny TVP

02:20 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 6/14; serial 
sensacyjny TVP

03:20 S. O. S.; odc. 7/7 - 
Pętla; serial TVP

04:30 M jak miłość; odc. 
759; serial TVP

05:10 Familiada; odc. 2404; 
teleturniej

05:45 Okrasa łamie przepisy 
– Wieprzowina PQS; 
magazyn kulinarny

06:20 Śpiewające fortepiany 
(7)

07:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (3) - Łowcy. B / 
Smile; widowisko 
rozrywkowe

08:20 Jeden z dziesięciu; 
11/100; teleturniej

08:50 Koło fortuny; odc. 98 
ed. 3; teleturniej

09:35 Bake off – Ale ciacho! 
(1) ed. 4; widowisko

10:35 Bake off – Ale przepis 
(1)

10:50 Familiada; odc. 2404; 
teleturniej

11:20 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – M jak MoCarta

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi – Co jest 
śmieszne (1); program 
rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi – Co jest 
śmieszne (2); program 
rozrywkowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(8)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - „30 lat minęło” - 
kabareton [1]

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Płocka Noc 
Kabaretowa 2015. Gra o 
żyrandol (1-2)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia śląska

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 30 
- W drodze do Himba

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(121) „Wokół Braszowa”

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Nowy 
samochód /1/; serial TVP

20:20 Śpiewające fortepiany 
(9)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (7) - Ireneusz 
Krosny / Słoiczek

22:25 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (2) ed 11; zabawa 
quizowa

23:55 Koło fortuny; odc. 97 
ed. 3; teleturniej

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Hotel 
Nostalgia; widowisko muz.

01:50 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2017 na 
bis - After party /cz. 1/; 
koncert

02:55 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 2); widowisko

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Paskudy i 
wywłoki

05:20 Ukryta prawda (179) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (276) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (209) - 
program sądowy

08:20 Przepis na życie 
(9/13) - serial obyczajowy

09:15 Agentka o stu 
twarzach (4/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (551) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (210) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (450) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (277) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi 20-letniego 
Rafała Sielczaka. Chłopak 
został przyłapany podczas 
włamania przez właściciela 
domu. Mężczyzna pobił go 
a podczas szarpaniny na 
20-latka spadła metalowa 
szafka…

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (11/17) - serial, USA

16:55 Przepis na życie 
(10/13) - serial 
obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (5/22) - serial, 
USA

19:00 Ukryta prawda (552) - 
program obyczajowy. 
32-letni Sebastian za kilka 
dni ma się pobrać z Olą 
(28). Wspólnie, od dwóch 
lat, wychowują jej córkę 
Lenkę (6). Lenka ma w 
akcie urodzenia wpisanego 
ojca – Huberta…

20:00 Na żywo - film 
sensacyjny, USA 1995. 
Córka Gene’a zostaje 
porwana. Sprawcy chcą, 
by mężczyzna dokonał 
zamachu na gubernator 
Kalifornii. Tylko w ten 
sposób może ocalić życie 
dziewczynce…

21:55 Antonio Lopez 1970: 
Sex, Drugs and Disco - 
dokument, USA 2017

00:00 Wieczne zło - horror, 
USA 2003. Żona 
detektywa Marka Rayana 
zostaje brutalnie 
zamordowana. Wkrótce 
Mark zostaje przydzielony 
do patrolu w prestiżowej 
szkole. Odkrywa, że 
pewien profesor 
przeprowadza tajemnicze 
eksperymenty - jeden 
także na mordercy, na 
którym właśnie wykonano 
wyrok...

01:50 Moc Magii (TVN7 noc) 
(77/150) - program

04:00 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

04:30 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

05:45 66 naj... (5/7) - 
program rozrywkowy 

06:15 66 naj... (6/7) - 
program rozrywkowy 

06:45 Afera fryzjera 4 (3/10) 
- program rozrywkowy 

07:30 Idealna niania 9 
(3/12) - program 
obyczajowy 

08:15 Sekrety chirurgii 2 
(8/13) - reality show 

09:15 Sprzątaczki 2 (1/12) - 
program obyczajowy 

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (2/13) - 
program rozrywkowy 

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (12) - program 
rozrywkowy 

11:45 Kuchenne rewolucje 7 
(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:45 Apetyt na miłość 5 
13:45 Co za tydzień (842) - 

magazyn 
14:15 Pani Gadżet 15 (4/24) 

- magazyn 
14:45 Pani Gadżet 13 (2/12) 

- magazyn 
15:20 W czym do ślubu? 2 

(5/10) - reality show 
15:50 W czym do ślubu? 3 
16:20 Agentki czystości 

(3/13) - program 
lifestylowy 

16:55 Ugotowani 10 (11/12) 
- program kulinarno-
rozrywkowy 

17:55 Kuchenne rewolucje 
14 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (10/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 4 
(9/12) - reality show 

20:40 #Sława (3/6) - 
program rozrywkowy 

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu (1/10) - program 
rozrywkowy 

21:55 Pani Gadżet 15 (5/24) 
- magazyn 

22:25 W roli głównej 
22:55 Afera fryzjera 6 
23:40 W dobrym stylu 3 

(7/8) - program 
lifestylowy 

00:25 Mój mąż jest kobietą - 
dokument

01:30 Najsztub słucha - 
Magdalena Cielecka (3/6) 
- talk show 

02:00 W roli głównej - 
Jarosław Kuźniar (2/7) - 
talk show 

02:30 W roli głównej - 
Marcin Meller (13/16) - 
talk show 

03:00 Wiem, co jem 6 
(12/16) - magazyn 

03:30 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 6 
(6/16) - magazyn 

04:30 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn 

08:05 Tenis WTA Indian 
Wells

10:00 Hokej na lodzie PHL - 
skrót

11:00 Boks - Turniej 
im.F.Stamma

12:35 Łyżwiarstwo szybkie - 
Finały PŚ Podsumowanie

14:35 PN Barca TV
15:50 PN Barca TV
17:10 4-4-2
17:40 4-4-2
18:15 Hokej na lodzie PHL
20:55 Igrzyska 

paraolimpijskie
21:30 Igrzyska 

Paraolimpijskie - 
Ceremonia zamknięcia

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Wydarzenie dnia

PONIEDZIAŁEK 19.03.2018 
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07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:05 New Poland; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1077
10:50 Reportaż
11:15 Astronarium; magazyn
11:40 Sekrety mnichów – 

Nuda; rozmowa
11:55 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:35 Pod Tatrami
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Nożem i widelcem; odc. 

191
14:15 New Poland; film 

dokum.
15:15 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; odc. 29
15:35 Pożyteczni.pl; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
17:50 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:00 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Sola Scriptura; reportaż
20:01 Optyka polityka
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
21:15 Niepokonani; reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Gol Ekstra; felieton
00:05 Szpiedzy – Dziewczyna z 

Sajgonu; film dokum.
00:30 Smaki tradycji – 

Carpaccio i tatar
00:40 Pożyteczni.pl; magazyn
01:20 Astronarium; magazyn
01:45 Sekrety mnichów – 

Nuda; rozmowa
02:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
02:40 New Poland; film 

dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:15 Pod Tatrami
04:25 Pogoda 
04:30 Nożem i widelcem; odc. 

191
04:50 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; odc. 29
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1077
06:20 Reportaż
06:35 Pożyteczni.pl; magazyn

06:50 Był taki dzień – 19 
marca; felieton

07:00 Historia Polski – 1819 
kg wiary; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40 
- Amazonka; cykl 
reportaży

08:35 Misja Gryf – Borne 
Sulinowo; cykl reportaży

09:10 Pogranicze w ogniu; 
odc. 5/24; serial TVP

10:20 Opowieść o Indiach – 
Spotkanie dwóch 
oceanów (The story of 
India); serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:25 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

11:55 Powrócić w twe 
ramiona; dramat; Litwa, 
Polska (2010); 
reż.:Kristijonas Vildziunas; 
wyk.:Elżbieta Latenaite, 
Margarita Broich, Jurga 
Jutaite, Giedrius 
Arbaiauskas, Aleksas 
Kazanaviius, Sandra 
Maren Schneider, Andrius 
Bialobeskis

13:40 Sensacje XX wieku – 
Prezydent dziękuje; cykl 
dokumentalny

14:10 Sensacje XX wieku – 
Agonia; cykl 
dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn; cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:10 Spór o historię – Jak 
to z Krymem było; debata

15:50 Dzika Iberia; cz. 3 
Jesień; cykl 
dokumentalny; Holandia 
(2014)

16:50 Ex Libris; odc. 336; 
magazyn

17:20 Flesz historii; odc. 
382; cykl reportaży

17:40 Chłopi; odc. 13/13 - 
Zemsta; serial TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. I; 
cykl dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. II; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 Jak wygrać wojnę; 
odc. 3/3 Wyścig zbrojeń; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:35 Pogranicze w ogniu; 
odc. 6/24; serial TVP

22:45 Mój najszczęśliwszy 
dzień. Marian Turski; film 
dokumentalny

00:05 Aksamitni terroryści; 
Czechy (2013); reż.:Pavol 
Pekark, Ivan Ostrochovsk

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 40 
- Amazonka; cykl report.

02:30 Chłopi; odc. 13/13 - 
Zemsta; serial TVP

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

8:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Jastrzębski 
Węgiel - ONICO Warszawa

10:20 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: Chojniczanka 
Chojnice - GKS Katowice

12:30 Magazyn narciarski; 
magazyn sportowy 
poświęcony narciarstwu 
alpejskiemu. Widzowie 
znajdą w nim analizy i 
zapowiedzi zawodów 
Pucharu Świata, rozmowy 
z zawodnikami oraz 
ciekawostki z...

13:10 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: Raków Częstochowa 
- Odra Opole

15:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: AZS Olsztyn - 
Cerrad Czarni Radom

17:30 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - GKS 
Katowice

20:30 Magazyn Nice 1. ligi. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

22:00 Z archiwum boksu; 
Gala w Atlantic City z 1981 
roku; waga ciężka: Tim 
Witherspoon - Alfonzo 
Ratliff

22:30 Boks
0:30 Sporty walki; KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 TELEZAKUPY
05:55 Elif; odc. 206; serial; 

Turcja (2014)
06:50 Komisariat; odc. 33 

Ślubu nie będzie; serial 
TVP

07:15 Komisariat; odc. 34 
Wspólnota serc; serial 
TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3779; teleturniej muz.
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia; /28/; teleturniej
10:10 Klan; odc. 3280; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu; 

16/104; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 46; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca; 

magazyn
12:50 Natura w Jedynce – 

Ziemia. Podwodny świat; 
cz. 8. Rajski Ogród i 
Dedalus; cykl 
dokumentalny

13:45 Elif; odc. 207; serial; 
Turcja (2014)

14:45 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:40 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; 

odc. 17; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3780; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3281; 

telenowela TVP
18:25 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

15/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:30 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
21:35 Pensjonat nad 

Rozlewiskiem..; serial 
TVP

22:30 Serial fabularny
23:35 Uwięzione; odc. 12; 

serial; Hiszpania (2015)
00:40 Mała wielka miłość; 

film obyczajowy; Polska 
(2008); reż.:Łukasz 
Karwowski; 
wyk.:Agnieszka 
Grochowska, Joshua 
Leonard, Agnieszka 
Pilaszewska, Mikołaj 
Grabowski

02:45 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

03:45 Notacje – Daniel 
Szczechura. Film musi 
miec duszę; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 97 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1360; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 16; 

serial fabularyzowany TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; odc. 45 

„Magda”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1826; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 98 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 98; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

14:00 Familiada; odc. 2321; 
teleturniej

14:30 Dlaczego tyjemy?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Milla 
Harrison, Alicky Sussman

15:30 M jak miłość; odc. 
1360; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 176 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 46 

„Nie ma czasu do 
stracenia”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 17; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1826; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:40 Na dobre i na złe - 
kulisy; felieton

20:45 M jak miłość; odc. 
1361; serial TVP

 
21:40 Kulisy serialu „M jak 

miłość”; odc. 1094
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
22:50 Świat bez fikcji – 

Nieustępliwa; film 
dokumentalny; USA 
(2014)

23:45 Ludzik, czyli One Man 
Show

00:20 Zaginiona; odc. 3; 
Francja (2015)

01:25 Prokurator; odc. 5/10; 
serial kryminalny TVP

02:25 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:30 Nieustępliwa; film 
dokumentalny; USA 
(2014)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (643); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (148); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (731); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (122); serial 
paradokumentalny. Ciała 
dwojga uduszonych 
nastolatków zostają 
znalezione w lesie. Oboje 
byli uczniami szkoły 
baletowej...

13:00 Trudne sprawy (768); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2655); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (814); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (197); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (187); serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2656); serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (509); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:10 Uprowadzona 3; film 
sensacyjny, Francja 2014. 
Były agent służb 
specjalnych zostaje 
wrobiony w zbrodnię. 
Bierze sprawiedliwość w 
swoje ręce.

22:35 Ocalenie; thriller, 
Kanada 2015

0:35 System; dramat 
kryminalny, Czechy/
Rumunia/Wielka Brytania/
USA/Rosja 2015. 
Stalinowska Rosja. Wierny 
ideałom komunizmu 
Demidow na rozkaz władz 
tuszuje sprawę 
morderstwa czterolatka. 
Giną kolejne dzieci. 
Demidow, narażając się 
zwierzchnikom,...

3:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5254) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(5/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(10/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2210) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (876) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (528) - 
program

13:00 19 + (229) - program
13:30 Szpital (765) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (2/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (529) - 
program

16:30 19 + (230) - program
17:00 Ukryta prawda (877) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (766) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7384)
19:35 Sport (7367)
19:45 Pogoda (7364)
19:50 Uwaga! (5255) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(11/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2648) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (134) - 

program
21:30 Diagnoza 2 (5/13) - 

serial
22:30 Kuba Wojewódzki 12 

(5/13) - talk show. 
Aktorzy, sportowcy, 
politycy, muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia,bo ten człowiek 
to legenda. Doskonale 
przygotowany, 
inteligentny, nieprzeciętny 
i ciekawy tego, co 
dopowiedzenia mają jego 
goście. Taki właśnie jest 
Kuba Wojewódzki. Każda 
wizyta na jego słynnej, 
skórzanej kanapie odbija 
się szerokim echem, 
przechodząc do historii 
show-biznesu.

23:30 Superwizjer (1123) - 
magazyn reporterów

00:05 Tu się gotuje! 2 (1/12) 
- magazyn

00:10 36,6 3 (4/12) - 
program

01:10 Lista klientów (7/10) - 
serial, USA. Riley pomaga 
jednemu z nieporadnych 
klientów przygotować się 
do randki, co doprowadza 
do konfliktu z Georgią. W 
tym czasie bezwzględna 
rywalka powraca do życia 
Riley…

02:10 Revolution II (19/22) - 
serial S-F, USA

03:10 Uwaga! (5255) - 
program

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(78/150) - program

04:50 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fab., Brazylia 2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 55

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 1

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 24

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 4

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2017; odc. 27

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 2

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 35

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 36. 
Rysio każe policjantom 
poćwiczyć walkę z tłumem 
i w tym celu przynosi na 
posterunek... jednego 
żeńskiego nagiego 
manekina…

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 55

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 56. 
Podczas nieobecności 
mafiosa Koksa, kwitnie 
romans jego narzeczonej 
Dżesiki i młodszego brata 
Maxa…

20:00 Resident Evil: 
Zagłada; akcja, USA 2007. 
Na pustyni w Nevadzie 
dochodzi do największej w 
historii walki pomiędzy 
zombie a ludźmi! W Las 
Vegas tłumy żądnych krwi 
zombie szukają świeżych 
ofiar…

21:55 Underworld: 
Przebudzenie; akcja, USA 
2012. Po latach uśpienia 
powraca wampirzyca 
Selena. Budzi się w 
świecie, w którym ludzie 
wiedzą już o istnieniu 
wampirów i Mykanów i 
prowadzą z nimi wojnę…

23:45 Bez litości 3; horror, 
USA 2014

01:25 ZOO; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 12

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:55 Na jedwabnym szlaku
03:30 Na jedwabnym szlaku
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 114

05:35 Korona królów; odc. 
17; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 161 
„Królowa śniegu”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 162 
„Wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Janosik; odc. 1/13 - 
Pierwsze nauki; serial TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 40 
„Dorosłe nastolatki”; serial 
komediowy TVP

09:35 Rodzinka.pl; odc. 41 
„Kryzys”; serial 
komediowy TVP

10:15 Komisarz Alex; odc. 
133 - Imiona gwiazd; 
serial kryminalny TVP

11:15 Ranczo; odc. 45 - 
Wymiana 
międzypokoleniowa; serial 
obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
153 - Na zakręcie; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe - 
odc.6 Osierocone 
szczęście

16:10 Na sygnale; odc. 162 
„Wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 47 - W 
samo południe; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 47 - 
Menago; serial komediowy 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 276; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 49 - 
Debata; serial TVP

22:20 Ranczo; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
156 - Suknia; serial 
kryminalny TVP

00:15 Rodzinka.pl; odc. 228 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:45 Na sygnale; odc. 182; 
serial fabularyzowany TVP

01:20 Paradoks; odc. 6 Lęk; 
serial kryminalny TVP

02:15 Paradoks; odc. 7 
Paluch; serial TVP

03:15 Janosik; odc. 1/13 - 
Pierwsze nauki; serial TVP

04:10 M jak miłość; odc. 
760; serial TVP

05:00 Rodzinka.pl; odc. 40 
„Dorosłe nastolatki”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2405
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia śląska
06:25 Śpiewające fortepiany 

(8)
07:35 Kabaretowy Klub 

Dwójki (7) - Ireneusz 
Krosny / Słoiczek

08:25 Jeden z dziesięciu; 
12/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 99 
ed. 3; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 2); widowisko

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /101/ - 
„Ucieczka z tropiku” - 
Marek Biliński

10:50 Familiada; odc. 2405; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Grabowski jest dobry na 
wszystko (1-2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(9)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2004. 
Marian i Hela - powtórka 
z wesela (1-3)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wielkopolska - 
kefir; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 31 
- Wioska Himba; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 32 Rumunia 
(122) „Bajkowa 
Transylwania”; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Rodzinny park rozrywki 
/2/; serial TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(10)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (9) - Media; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Bake off – Ale ciacho! 
(2) ed. 4; widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(2)

23:35 Koło fortuny; odc. 98 
ed. 3; teleturniej

00:10 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – 
Edyta Górniak; widowisko 
rozrywkowe

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Od wschodu 
do zachodu słońca - 50 
lat Skaldów (2); koncert

01:40 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2017 na 
bis - Od Opola do Opola; /
cz. 2/; koncert

02:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (12) - Reżyser i 
aktor; program 
rozrywkowy

03:40 Rozrywka Retro – 
Kabaret z książką w tle 
(2); program rozrywkowy

05:40 W-11 Wydział Śledczy 
(1117) - program 
kryminalny

06:25 Szpital (277) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (210) - 
program sądowy

08:20 Przepis na życie 
(10/13) - serial 
obyczajowy

09:15 Agentka o stu 
twarzach (5/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (552) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (211) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (451) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (278) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (12/17) - serial, USA

16:55 Przepis na życie 
(11/13) - serial 
obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (6/22) - serial, 
USA

19:00 Ukryta prawda (553) - 
program obyczajowy. 
52-letnia Dorota ma 
bogatego męża 
Ryszarda(65) i wiedzie 
luksusowe życie. Ryszard 
często wyjeżdża w długie 
służbowe podróże, a 
Dorota umila sobie czas 
spędzając go w nocnych 
klubach z przyjaciółką 
Marią…

20:00 Pogromcy mafii - film 
sensacyjny, USA 2013. 
Los Angeles, rok 1949. 
Bezwzględny gangster 
Mickey Cohen trzyma w 
garści całe miasto. Do 
walki z mafią chronioną 
przez skorumpowanych 
policjantów i polityków 
staje kapitan policji, Bill 
Parker. Miasto aniołów 
zmienia się w piekło…

22:25 Gliniarz z Beverly 
Hills III - komedia, USA 
1994. Detektyw Axel po 
raz trzeci wraca do Beverly 
Hills, aby znów prosić o 
pomoc detektywa Billy’ego 
Rosewooda. Do 
współpracy z nimi 
oddelegowany zostaje 
również John Flint. To 
starej daty policjant, który 
nie potrafi przyzwyczaić 
się do nieregulaminowych, 
ale za to skutecznych 
metod Axela…

00:35 American Horror 
Story: Asylum (3/13) - 
serial, USA

01:40 Moc Magii (TVN7 noc) 
(78/150) - program

03:50 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

04:20 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

05:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (10/14) - 
program lifestylowy 

06:35 Projekt Tyszka (2/8) - 
program rozrywkowy 

07:05 Co za tydzień (842) - 
magazyn 

07:35 Afera fryzjera 6 
08:20 Sekrety chirurgii 2 

(9/13) - reality show 
09:20 Sprzątaczki 2 (2/12) - 

program obyczajowy 
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 4 (3/13) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (1/13) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Pani Gadżet 15 (5/24) 
- magazyn 

13:20 Pani Gadżet 15 (4/24) 
- magazyn 

13:50 Pani Gadżet 13 (3/12) 
- magazyn 

14:25 Gwiazdy od kuchni 2 
14:55 Zakup pod kontrolą
15:40 #Sława (3/6) - 

program rozrywkowy 
16:10 Projekt Tyszka (3/8) - 

program rozrywkowy 
16:40 Ostre cięcie 5 (3/10) - 

program 
17:25 Kulisy sławy EXTRA 
17:55 Kuchenne rewolucje 

14 (7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (11/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 4 
(10/12) - reality show 

20:40 Perfekcyjna Pani 
Domu

21:40 Co nas truje (1/12) - 
program lifestylowy 

22:25 Zaskocz mnie! 
23:00 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (3/8) - reality 
show 

23:45 Apetyt na miłość 5 
00:45 Swatka milionerów 

(3/10) - program 
rozrywkowy 

01:45 Najsztub słucha - 
Katarzyna Bosacka (4/6) - 
talk show 

02:15 W roli głównej - 
Magda Gessler (3/7) - talk 
show 

02:45 W roli głównej - 
Dorota Wellman (2/16) - 
talk show 

03:15 Wiem, co jem 6 
(13/16) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn 

04:15 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn 

08:00 Łyżwiarstwo szybkie 
finał PŚ

10:00 Hokej na lodzie - PHL
11:00 Boks Turniej F.

Stamma
13:30 4-4-2
14:00 4-4-2
14:35 PN Barca TV
15:50 PN Barca TV
17:10 PN Barca TV
17:45 Hokej na lodzie PHL
20:30 PN - Bayern 

Monachium TV
21:25 PN - Bayern 

Monachium TV
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 PN - Liga Europejska - 

podsumowanie

07:01 A życie toczy się dalej... 
– Zespół Częstochowa

08:05 Archiwum istnień; film 
dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1078
10:50 Reportaż
11:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Operacja Emil

11:40 Antenowe remanenty
11:55 Wiatr od morza; mag.
12:20 Moja Niepodległa odc. 

10 „WAWER”; reportaż
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:35 Listy do PRL-u - 

Dziewczyny z PGR-u; 
felieton

13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Smaki polskie – na 

zielono
14:15 Archiwum istnień; film 

dokum.
15:15 Skarby prowincji – 

Chrostkowo, Święte, 
Starogard; cykl reportaży

15:35 Telenowyny/ Antenowe 
remanenty

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Informator
17:45 Niepokonani; reportaż
18:00 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza
20:55 POGODA
21:00 Jubileuszowe powroty – 

Krzysztof Kolberger
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Archiwum istnień; film 

dokum.; Polska (2009)
00:40 Telenowyny/ Antenowe 

remanenty
01:20 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Operacja Emil

01:45 Antenowe remanenty
01:55 Moja Niepodległa odc. 

10 „WAWER”; reportaż
02:05 Wiatr od morza; mag.
02:40 Archiwum istnień; film 

dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:20 Listy do PRL-u - 

Dziewczyny z PGR-u
04:25 Pogoda 
04:30 Smaki polskie – na 

zielono
04:50 Skarby prowincji – 

Chrostkowo, Święte, 
Starogard; cykl reportaży

05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1078
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny/ Antenowe 

remanenty

06:50 Był taki dzień – 20 
marca; felieton

07:00 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 41 
- Oaza wolności; cykl 
reportaży

08:35 Misja Gryf – Twierdza 
Kołobrzeg; cykl reportaży

09:10 Pogranicze w ogniu; 
odc. 6/24; serial TVP

10:25 Dzika Iberia; cz. 2 
Lato; cykl dokumentalny; 
Holandia (2014)

11:20 Goniec historyczny 
IPN; magazyn

11:50 Dzikie Chiny; odc. 3 
Tybet; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:35 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. I; 
cykl dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. II; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn; cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:15 Jak wygrać wojnę; 
odc. 3/3 Wyścig zbrojeń; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:20 Historia Polski – 
Humer i inni; film 
dokumentalny; Polska 
(1994); reż.:Alina 
Czerniakowska

17:15 Biało – czerwoni – 
historie niezwykłe – 
Oszczepniczka Maria 
Kwaśniewska – 
Maleszewska; cykl 
dokumentalny

17:45 Kanclerz; odc. 1; serial 
TVP; Polska (1989); 
reż.:Ryszard Ber; 
wyk.:Marcin Troński, 
Krzysztof Kolberger, 
Danuta Kowalska, Jerzy 
Kryszak, Maria 
Gładkowska, Krzysztof 
Jasiński

18:50 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. III-
IV; cykl dokumentalny

19:55 Nowe Ateny
20:50 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Jest taka relacja

21:25 Pogranicze w ogniu; 
odc. 7/24; serial TVP

22:40 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

23:45 Podzielony kontynent; 
Film wojenny; Niemcy, 
Norwegia, Polska (2012)

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 41 
- Oaza wolności; cykl 
reportaży

02:15 Kanclerz; odc. 1; serial 
TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: Raków Częstochowa 
- Odra Opole

9:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Indykpol AZS 
Olsztyn - Cerrad Czarni 
Radom

13:10 Atleci; magazyn 
sportowy 

13:50 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - GKS 
Katowice

16:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

18:00 Siatkówka; Puchar 
CEV; mecz półfinałowy 
fazy play-off: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Biełogorje Biełgorod

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 
rewanżowy 1. rundy fazy 
play-off: Trentino Diatec - 
Chaumont VB 52 Haute 
Marne

23:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 
dla fanów sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

0:00 Boks
1:00 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

2:30 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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05:20 TELEZAKUPY
05:55 Elif; odc. 207; serial; 

Turcja (2014)
06:55 Komisariat; odc. 36 

Wypalanie traw; serial 
TVP

07:20 Komisariat; odc. 37 
Hazardzista; serial TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3780; teleturniej muz.
09:15 Blondynka; odc. 78; 

serial TVP
10:10 Klan; odc. 3281; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu; 

17/104; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 6/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce – 

Dzika Iberia; cz. 1 
Wiosna; cykl 
dokumentalny; Holandia 
(2014); reż.:Alvaro 
Mendoza

13:45 Elif; odc. 208; serial; 
Turcja (2014)

14:45 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:40 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; 

odc. 18; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3781; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3282; 

telenowela TVP
18:25 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

16/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Wielki test
22:10 Kulisy rosyjskiej 

wojny informacyjnej
23:40 Mała praska Mata 

Hari; film obyczajowy; 
Czechy (2009); 
reż.:Andrea Sedlackova; 
wyk.:Vojtech Dyk, Marika 
Soposka, Berenika 
Kohoutova, Lukas 
Prikazky

01:30 Uwięzione; odc. 12; 
serial; Hiszpania (2015)

02:40 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 9/13; serial 
sensacyjny TVP

03:35 Notacje – Marek 
Gaszyński. Być z muzyką; 
cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 99 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1361; serial TVP

07:00 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Na sygnale; odc. 17; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; odc. 46 

„Nie ma czasu do 
stracenia”; serial 
komediowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 102 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 99; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

14:00 Familiada; odc. 2322; 
teleturniej

14:35 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 3. Mohamed 
Hasbella, Elphinstone i 
Wrota Majów; cykl 
dokumentalny

15:35 M jak miłość; odc. 
1361; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 177 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 47 

„Halloween”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
700; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 183 
„Prawda za drzwiami”; 
serial fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Jak 
urodzić i nie zwariować; 
komedia; USA (2012); 
reż.:Kirk Jones; 
wyk.:Cameron Diaz, 
Jennifer Lopez, Elizabeth 
Banks, Chase Crawford

00:15 Rodzinka.pl; odc. 228 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:50 Świat bez tajemnic – 
Mali i niebezpieczni – jak 
Ameryka zbroi swoje 
dzieci; film dokumentalny; 
Francja (2015); 
reż.:Chantal Lasbats

01:55 Kryminalne zagadki 
Las Vegas - s. XIV, odc. 
10/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

02:45 Licencja na 
wychowanie; odc. 90 - 
Polepszyć konwenanse; 
serial obyczajowy TVP

03:20 Licencja na 
wychowanie; odc. 91 - 
Sen nocy zimowej; serial 
obyczajowy TVP

03:50 Prokurator; odc. 5/10; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (644); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (149); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (732); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (123); serial 
paradokumentalny. Znany 
hip-hopowiec zostaje 
znaleziony martwy. 
Policjanci podejrzewają 
przedawkowanie 
narkotyków, ale wychodzi 
na jaw, że doszło do 
morderstwa…

13:00 Trudne sprawy (769); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2656); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (815); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (198); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (188); serial 

paradokumentalny. Dalszy 
ciąg serialu z gatunku 
docu-crime 
opowiadającego o pracy 
policjantów: Natalii 
(Ewelina Ruckgaber), 
Kuby (Piotr Mróz), 
Olgierda (Arkadiusz 
Krygier), Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2657); serial obyczajowy

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

Kiepskich (171); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
‚interesy’ sąsiadów.

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (3); reality 
show. Uczestnicy 
programu marzą o randce 
idealnej...

21:30 Top Chef (3); reality 
show

23:00 50 pierwszych randek; 
komedia romantyczna, 
USA 2004

1:25 Lola Versus; komedia, 
USA 2012. 29-letnia Lola i 
jej wieloletni partner Luke 
właśnie mają się pobrać, 
ale nagle Luke ją porzuca. 
Lola rzuca się w...

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5255) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(6/8) - program kulinarno-
rozrywkowy. Restauracja 
Pod Arsenałem (Toruń) 
Zabytkowy lokal w samym 
sercu Torunia jakoś nie 
może ukształtować swojej 
tożsamości…

07:50 Doradca smaku 8 
(11/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2211) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (877) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (529) - 
program

13:00 19 + (230) - program
13:30 Szpital (766) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Bolesławcu w przy Rynku 
mieści się zabytkowa 
kamienica „Pod Złotym 
Aniołem”, a w niej 
najstarsza w mieście 
restauracja o tej samej 
nazwie, której historia 
sięga XIV wieku!…

15:30 Szkoła (530) - 
program

16:30 19 + (231) - program
17:00 Ukryta prawda (878) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (767) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7385)
19:35 Sport (7368)
19:45 Pogoda (7365)
19:50 Uwaga! (5256) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(12/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2649) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (135) - 

program
21:30 Agent - Gwiazdy 3 

(5/13) - program. Do Azji 
wyruszyło 14 uczestników. 
Wśród nich jest jedna 
osoba, która będzie starała 
się pokrzyżować tę podróż 
– Agent. Wygra ten, kto 
dobrze wytypuje jego 
tożsamość…

22:30 R.I.P.D.: Agenci z 
zaświatów - film 
sensacyjny, USA 2013

00:25 Chłopaki nie płaczą - 
komedia 1999. Kuba 
Brenner zgadza się pomóc 
swojemu nieśmiałemu i 
zakompleksionemu 
przyjacielowi, Oskarowi 
(Wojciech Klata) w 
skorzystaniu z usług 
agencji towarzyskiej…

02:35 Uwaga! (5256) - 
program

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(79/150) - program

04:15 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań
18; serial fab., Brazylia 2015
08:00 Lombard. Życie pod 

zastaw; 2018; odc. 56
09:00 JAG – Wojskowe 

Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 2

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 1

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 5

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2017; odc. 28

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 3

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 36

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny; odc. 37

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 56

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 57

20:00 Firewall; akcja, USA 
2006. Paul Nilsson jest 
odnoszącym sukcesy 
szefem ochrony 
międzynarodowego 
banku. Kiedy otrzymuje 
wiadomość, że jego 
rodzina została porwana 
nie pozostaje mu nic 
innego jak wkroczyć do 
gry…

22:05 Jestem zemstą; akcja,  
2016. Stanley Hill (John 
Travolta) i jego żona 
Vivian (Rebeca DeMornay) 
padają ofiarami napadu w 
podziemnym garażu. 
Mężczyzna podejmuje 
desperacką próbę 
uratowania kobiety, która 
w wyniku szarpaniny z 
bandytami zostaje 
ranna…

00:05 ZOO; serial fabularny, 
USA 2015; odc. 13. 
Zespół wraz z Jacksonem 
podejmują w końcu 
ostateczną próbę 
znalezienia lekarstwa na 
zwierzęcą chorobę…

00:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:35 Na jedwabnym szlaku; 
02:05 Na jedwabnym szlaku; 
02:40 Na jedwabnym szlaku; 
03:05 Na jedwabnym szlaku; 
03:45 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
05:05 Królowa Serc; 

telenowela, USA 2014; 
odc. 115

05:35 Korona królów; odc. 
18; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 162 
„Wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 163 
„Pierwsza krew”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Janosik; odc. 2/13 - 
Zbójnickie prawa; serial 
TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 41 
„Kryzys”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 42 
„Ty, ja i spa”; serial 
komediowy TVP

10:15 Za marzenia; odc. 1; 
serial TVP

11:15 Ranczo; odc. 46 - 
Dzieci śmieci; serial 
obyczajowy TVP

12:15 Ranczo; odc. 47 - W 
samo południe; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
154 - Disco; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe - 
odc.7 Ryzykowna gra

16:10 Na sygnale; odc. 163 
„Pierwsza krew”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 48 - 
Brzemię oglądalności; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
156 - Suknia; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 277; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
157 - Medalion; serial 
kryminalny TVP

00:20 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

01:15 Pitbull; odc. 1; serial 
policyjny TVP

02:10 Pitbull; odc. 2; serial 
policyjny TVP

02:55 Janosik; odc. 2/13 - 
Zbójnickie prawa; serial 
TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
761; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 41 
„Kryzys”; serial 
komediowy TVP

05:05 Familiada; odc. 2406; 
teleturniej

05:40 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia wielkopolska - 
kefir; magazyn kulinarny

06:20 Śpiewające fortepiany 
(9)

07:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (9) - Media; 
widowisko rozrywkowe

08:15 Jeden z dziesięciu; 
13/100; teleturniej

08:50 Koło fortuny; odc. 100 
ed. 3; teleturniej

09:35 Hity kabaretu (9) 
Konczita i inne hity 
kabaretu Ani Mru Mru (1); 
program rozrywkowy

10:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /102/ - 
„Mydełko Fa” - Marlena 
Drozdowska, Marek 
Kondrat

10:50 Familiada; odc. 2406; 
teleturniej

11:25 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (1); widowisko 
rozrywkowe

12:25 Życie to Kabaret – 
Mariolka Prawdę ci 
powie (2); widowisko 
rozrywkowe

13:30 Śpiewające fortepiany 
(10)

14:35 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2005 - 
Kabareton

15:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – XII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2010 - 
Tropiciele Talentów (1-2); 
widowisko rozrywkowe

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Steki z polskiej 
wołowiny; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 32 
Himba - życie bez wody; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 33 Zanzibar - 
Turystyczny raj (123); 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Toto 
Loto /3/; serial TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(11)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (5) - Ciach / 
Formacja Chatelet; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 3); widowisko

23:20 Koło fortuny; odc. 99 
ed. 3; teleturniej

23:55 Na festiwalowej 
scenie – Urszula 
Sipińska; widowisko 
rozrywkowe

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Tour de 
Maryla. Ole!; cz. 1-2

02:20 Kierunek Kabaret; /46/
03:25 Rozrywka Retro – 

Telepeerele (4)

05:20 Ukryta prawda (180) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (278) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (211) - 
program sądowy

08:20 Przepis na życie 
(11/13) - serial 
obyczajowy

09:15 Agentka o stu 
twarzach (6/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (553) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (212) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (452) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (279) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (13/17) - serial, USA

16:55 Przepis na życie 
(12/13) - serial 
obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (7/22) - serial, 
USA

19:00 Ukryta prawda (554) - 
program obyczajowy. 
Początkujący bloger 
lifestyleowy Marcin(20) 
niespodziewanie zrywa z 
dziewczyną Olą(19)…

20:00 Zawsze tylko ty - 
komedia, USA 2009. 
Nowy Jork, lata 
pięćdziesiąte XX wieku. 
Anne Deveraux (Renee 
Zellweger) dochodzi do 
wniosku, że jej mąż - 
muzyk - nigdy nie zapewni 
jej ani dzieciom stabilizacji 
i postanawia od niego 
odejść. Wraz z 
nastoletnimi synami 
wyrusza w podróż przez 
Stany Zjednoczone w 
poszukiwaniu nowego 
miejsca dla rodziny oraz 
wymarzonego 
mężczyzny…

22:20 Mentalista VII (7/13) - 
serial, USA 

23:20 Bodyguard - film 
sensacyjny, USA 1992. 
Frank Farmer (Kevin 
Costner) jest zawodowym 
ochraniarzem, jednym z 
najlepszych w swoim 
fachu. Rachel Marron 
(Whitney Houston) jest 
aktorką i piosenkarką, 
jedną z największych 
gwiazd Hollywood. Od 
pewnego czasu ktoś 
wysyła anonimy z 
pogróżkami pod adresem 
Rachel……

02:00 Moc Magii (TVN7 noc) 
(79/150) - program

04:10 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

04:40 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

05:35 Sprzątaczki (5/12) - 
program obyczajowy 

06:20 Sprzątaczki (6/12) - 
program obyczajowy 

07:05 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program 

07:50 Gwiazdy od kuchni 2 
08:20 Sekrety chirurgii 2 

(10/13) - reality show 
09:20 Sprzątaczki 2 (3/12) - 

program obyczajowy 
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 4 (4/13) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (2/13) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(15) - program kulinarno-
rozrywkowy 

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show 

13:35 Zaskocz mnie! 
14:15 W dobrym stylu 3 

(7/8) - program 
lifestylowy 

15:00 W roli głównej 
15:30 Nowy wygląd, nowe 

życie 3 (1/8) - program 
rozrywkowy 

16:55 Apetyt na miłość 5 
17:55 Kuchenne rewolucje 

14 (8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (12/13) - 
program rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 4 
(11/12) - reality show 

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (3/12) - 
program 

21:40 Misja ratunkowa 
22:25 Pani Gadżet 15 (6/24) 

- magazyn 
22:55 Sekrety lekarzy 4 
23:55 Nocka z byłym
00:55 Pocałunek w ciemno 

(2/4) - program 
rozrywkowy

02:10 W roli głównej - 
Mateusz Damięcki (4/7) - 
talk show 

02:40 W roli głównej - 
Bogusław Linda (5/8) - 
talk show 

03:10 Wiem, co jem 6 
(14/16) - magazyn 

03:40 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn 

04:10 Wiem, co jem 6 
(8/16) - magazyn 

04:40 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn 

08:00 Piłka nożna Bayern
09:00 Piłka nozna Bayern
10:00 Hokej na lodzie PHL
11:00 Boks - Megafights
12:45 PN - Liga Europy 

Podsumowanie
13:55 PN - Barca TV
15:10 PN - Barca TV
16:35 Jedziemy na Mundial
17:30 Piłka ręczna - 

eliminacje ME 2019  - 
Polska - Czarnogóra

19:50 Hokej na lodzie -  PHL
22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Piłka ręczna - 

eliminacje ME 2019  - 
Polska - Czarnogóra

07:00 EkoAgent; magazyn
07:25 Narciarski weekend – 

kamerki; magazyn
08:05 Dzieci Kwatery Ł; film 

dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1079
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni 6
12:20 Listy do PRL-u – Bunt 

przedszkolaka; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:30 Antenowe remanenty
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Smaki tradycji
14:15 Dzieci Kwatery Ł; film 

dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Ukryte skarby – 

Szybowce, rycerz 
Wieniawita i buty królowej 
Marii Leszczyńskiej

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
17:55 Narciarski weekend – 

kamerki
18:00 Kopalnia reportaży; rep.
18:15 Narciarski weekend 
18:18 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend 
19:15 Łódzkie rozsmakowane 

w tradycji; odc. 2
20:01 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży
21:15 Mamy sposoby; mag.
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Dzieci Kwatery Ł; film 

dokum.
00:40 Ukryte skarby – 

Szybowce, rycerz 
Wieniawita i buty królowej 
Marii Leszczyńskiej

01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni 6
02:40 Dzieci Kwatery Ł; film 

dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:10 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda 
04:30 Smaki tradycji 
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1079
06:20 Reportaż
06:35 Ukryte skarby – 

Szybowce, rycerz 
Wieniawita i buty królowej 
Marii Leszczyńskiej

06:50 Był taki dzień – 21 
marca; felieton

07:00 Historia Polski – 
Humer i inni; film dokum.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 42 
- Życie codzienne w 
Amazonii; cykl reportaży

08:30 Misja Gryf – 
Podziemny Szczecin /2/; 
cykl reportaży

09:05 Pogranicze w ogniu; 
odc. 7/24; serial TVP

10:15 W mniejszości siła; 
film dokumentalny; 
Niemcy (2017); 
reż.:Andrzej Dziedzic

11:25 Spór o historię – Jan 
Długosz i inni; debata

12:05 Wszystkie kolory 
świata – Cyklady. Skarby 
Grecji; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Jest taka relacja

13:35 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. III; 
cykl dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. IV; 
cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn; cz. 3; cykl 
dokumentalny

15:15 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 3; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:20 Historia Polski – Mit o 
Szarym; dokument 
fabularyzowany; Polska 
(2012)

17:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kielce; cykl reportaży

17:45 Kanclerz; odc. 2; serial 
TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. V; 
cykl dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. VI; 
cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skarb z 
rzecznych odmętów

20:35 Trzech kumpli; cz.1; 
film dokumentalny

21:30 Pogranicze w ogniu; 
odc. 8/24; serial TVP

22:40 Kochana córeczko; 
film dokumentalny

23:45 Katyń; dramat; Polska 
(2007); reż.:Andrzej 
Wajda; wyk.:Andrzej 
Chyra, Maja Ostaszewska, 
Artur Żmijewski, Danuta 
Stenka, Jan Englert, 
Magdalena Cielecka, 
Agnieszka Glińska, Paweł 
Małaszyński

01:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 42 
- Życie codzienne w 
Amazonii; cykl reportaży

02:30 Kanclerz; odc. 2; serial 
TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga: Chojniczanka 
Chojnice - GKS Katowice

9:10 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

11:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Aluron Virtu 
Warta Zawiercie - GKS 
Katowice

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 
rewanżowy 1. rundy fazy 
play-off: Lokomotiw 
Nowosybirsk - Noliko 
Maaseik

15:20 Magazyn kolarski; 
magazyn sportowy dla 
fanów kolarstwa. Znajdą 
się w nim relacje z 
najciekawszych wyścigów 
i zapowiedzi 
nadchodzących imprez...

16:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

17:15 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
17: Gruzja - Polska

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 
rewanżowy 1. rundy fazy 
play-off: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Jastrzębski Węgiel

22:30 Boks
0:30 7. strefa; magazyn 

siatkarski
2:00 Siatkówka mężczyzn; 

PlusLiga: Indykpol AZS 
Olsztyn - Cerrad Czarni 
Radom
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05:15 TELEZAKUPY
05:50 Elif; odc. 208; serial; 

Turcja (2014)
06:50 Komisariat; odc. 38 

Śmierć w rodzinie.; serial 
TVP

07:15 Komisariat; odc. 39 
Zaginiony syn.; serial TVP

07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3781; teleturniej muz.
09:15 Komisarz Alex; odc. 

133 - Imiona gwiazd; 
serial kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3282; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
18/104; teleturniej

11:05 Dr Quinn - seria IV, 
odc. 7/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce – 

Dzika Iberia; cz. 2 Lato; 
cykl dokumentalny; 
Holandia (2014)

13:45 Elif; odc. 209; serial; 
Turcja (2014)

14:45 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:40 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; 

odc. 19; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3782; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3283; 

telenowela TVP
18:25 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

17/104; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; odc. 

242; serial kryminalny 
TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /66/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Magazyn 

Terapeutyczny
00:55 Magazyn wojskowy
01:25 Palomino; film 

obyczajowy; USA (1991); 
reż.:Michael Miller; 
wyk.:Eva Marie Saint, Rod 
Taylor, Lindsay Wagner

03:05 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /66/; magazyn

03:35 Sprawa dla reportera
04:30 Notacje – Tadeusz 

Drozda. Życie to kabaret; 
cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 103 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
700; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
odc. 4 U Tatarów; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; odc. 47 

„Halloween”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 104 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
100; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Familiada; odc. 2323; 
teleturniej

14:35 Nieziemskie wulkany; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); 
reż.:Andrew Thompson

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
700; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 178 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; odc. 48 

„Brutus”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; serial 
obyczajowy TVP

20:45 3-cia połowa
21:20 The Good Doctor; odc. 

15; serial obyczajowy; 
USA (2017)

22:15 Zawód: Amerykanin; 
odc. 3; serial; USA (2013)

23:10 Za marzenia; odc. 4; 
serial TVP

00:05 3-cia połowa
00:35 Belfegor – upiór 

Luwru; film fantasy; 
Francja (2001); reż.:Jean-
Paul Salomé; wyk.:Sophie 
Marceau, Fredric 
Diefenthal, Michel 
Serrault, Julie Christie

 
02:20 Jak urodzić i nie 

zwariować; komedia; USA 
(2012)

 
04:20 Art Noc: „NA POZÓR” 

koncert pamięci 
Bogusława Meca; koncert

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (645); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (150); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (733); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (124); serial 
paradokumentalny. 
Umiera tancerka go-go. 
Wkrótce kolejna znika bez 
śladu. Detektywi 
podejrzewają, że sprawa 
może mieć związek z 
handlarzami 
narkotyków…

13:00 Trudne sprawy (770); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2657); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (816); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (199); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (189); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2658); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (510); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego 
(Andrzej Grabowski), jego 
żony Haliny (Marzena 
Kipiel-Sztuka) oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Mariana (Ryszard Kotys)...

20:05 Nasz nowy dom (110); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (126); 
serial obyczajowy. Dalsze 
losy czterech przyjaciółek: 
Anki (Magdalena 
Stużyńska-Brauer), Ingi 
(Małgorzata Socha), Zuzy 
(Anita Sokołowska) i 
Patrycji (Joanna 
Liszowska).

22:15 Wyjdź za mnie (1); 
reality show

23:25 Błękitna laguna: 
Przebudzenie; film 
przygodowy, USA 2012

1:15 Sala samobójców; 
dramat obyczajowy, 
Polska 2010. 
Osamotniony i 
nierozumiany nastolatek 
zatraca się w wirtualnej 
rzeczywistości.

3:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5256) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(7/8) - program kulinarno-
rozrywkowy 

07:50 Doradca smaku 8 
(12/40) - program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2212) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (878) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (530) - 
program

13:00 19 + (231) - program
13:30 Szpital (767) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

11 (4/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy. Na 
jednym z rzeszowskich 
osiedli mieści się malutka 
restauracja U’ Bares 
serwująca włoskie 
potrawy typowe dla 
prowincji Bari…

15:30 Szkoła (531) - 
program

16:30 19 + (232) - program
17:00 Ukryta prawda (879) - 

program obyczajowy
18:00 Szpital (768) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7386)
19:35 Sport (7369)
19:45 Pogoda (7366)
19:50 Uwaga! (5257) - 

program
20:10 Doradca smaku 8 

(13/40) - program
20:15 Na Wspólnej 16 

(2650) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (136) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Dlaczego nie! - 
komedia 2007. Małgosia 
(Anna Cieślak) ucieka z 
prowincjonalnego 
miasteczka. W pogoni za 
marzeniami: pasjonująca 
pracą i mężczyzną 
swojego życia, trafia do 
Warszawy. Tu z sukcesem 
kończy studia na Akademii 
Sztuk Pięknych, a w jej 
życiu pojawia się ten 
„ktoś”. Czyżby bajka 
zaczynała się spełniać?…

00:40 Colombiana - film 
sensacyjny, USA/Francja 
2011. Piękna Cataleya 
(Zoe Saldana) jest 
morderczynią do 
wynajęcia. W swoim fachu 
należy do najlepszych. 
Jest niezwykle skuteczna, 
ale ma jedną obsesję: 
chce odnaleźć i zniszczyć 
ludzi, którzy brutalnie 
zamordowali jej rodziców. 
Z każdym wykonanym 
zleceniem Cataleya zbliża 
się do celu…

02:55 Uwaga! (5257) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(80/150) - program

04:40 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań
19; serial fab., Brazylia 2015
08:00 Lombard. Życie pod 

zastaw; 2018; odc. 57
09:00 JAG – Wojskowe 

Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1997

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 3

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 2

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 6

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 29

14:45 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 4

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 37

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, 2000; odc. 38

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018; odc. 57

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; 2018

20:00 Kłamca, kłamca; 
komedia, USA 1997. Dla 
ambitnego prawnika 
Fletchera Reede’a (Jim 
Carrey) kłamstwo jest 
czymś naturalnym. Jego 
jedynym celem jest 
wygranie kolejnej 
sprawy…

21:50 Twarda laska; 
komedia, Australia, USA 
2001. Darren (Jason 
Biggs), Wayne (Steve 
Zahn) i J.D. (Jack Black) 
mimo że są przyjaciółmi, 
traktują się jak bracia. 
Niespodziewanie w ich 
życiu pojawia się piękna 
Judith…

23:50 Underworld: 
Przebudzenie; akcja, USA 
2012. Po latach uśpienia 
powraca wampirzyca 
Selena. Budzi się w 
świecie, w którym ludzie 
wiedzą już o istnieniu 
wampirów i Mykanów i 
prowadzą z nimi wojnę…

01:30 Dyżur; factual, Polska, 
Polska 2010; odc. 26

02:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 116

05:40 Korona królów; odc. 
19; telenowela histor. TVP

06:10 Na sygnale; odc. 163 
„Pierwsza krew”; serial 
fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 164 
„Żółtodziób”; serial 
fabularyzowany TVP

07:20 Janosik; odc. 3/13 - W 
obcej skórze; serial TVP

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

09:05 Rodzinka.pl; odc. 42 
„Ty, ja i spa”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 43 
„Narada rodzinna”; serial 
komediowy TVP

10:15 O mnie się nie martw 
- s. VIII odc. 3/13; serial 
komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 47 - W 
samo południe; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 48 - 
Bohaterski strajk; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
155 - Żart; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
156 - Suknia; serial 
kryminalny TVP

15:10 Na dobre i na złe - 
odc.8 Rozstanie

16:05 Na sygnale; odc. 164 
„Żółtodziób”; serial 
fabularyzowany TVP

16:35 Ranczo; odc. 49 - 
Debata; serial obyczajowy 
TVP

17:40 Ranczo; odc. 50 - 
Kontratak; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 49 - 
Sylwester; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
157 - Medalion; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 278; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 51 - 
Fałszerze uczuć; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 52 - 
Zemsta i wybaczenie; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
158 - Demony; serial 
kryminalny TVP

00:20 Na dobre i na złe; odc. 
700; serial TVP

01:20 Instynkt; odc. 5 „Ten 
pierwszy raz”; serial 
kryminalny TVP

02:15 Instynkt; odc. 6 „Droga 
do sławy”; serial 
kryminalny TVP

03:05 Janosik; odc. 3/13 - W 
obcej skórze; serial TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
762; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 42 
„Ty, ja i spa”; serial 
komediowy TVP

05:05 Familiada; odc. 2407
05:40 Okrasa łamie przepisy 

– Steki z polskiej 
wołowiny

06:15 Śpiewające fortepiany 
(10)

07:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (5) - Ciach / 
Formacja Chatelet

08:20 Jeden z dziesięciu; 
14/100; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 102 
ed. 3; teleturniej

09:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (12) - Reżyser i 
aktor

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /99/ - „A ja wolę 
moją mamę” - Majka 
Jeżowska

10:50 Familiada; odc. 2407
11:25 Życie to Kabaret – N 

jak Neo - Nówka - N jak 
Neo - Nówka /cz. 1-2/

13:35 Śpiewające fortepiany 
(11)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – XXI Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2015 (1-2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i 
Satyry - 30. Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i Satyry 
- „30 lat minęło” - 
kabareton [2]; widowisko 
rozrywkowe; 

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia drwala; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Ludzie 
buszu; odc. 33; cykl rep.

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 33 Zanzibar - 
Stone Town (124)

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Obrączka /4/; serial TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(12)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (6) - Kabaret Koń 
Polski / Kabaret Pod 
Wyrwigroszem

22:15 Kierunek Kabaret; /47/
23:20 Olga Lipińska 

zaprasza; talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 100 

ed. 3; teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – XI Mazurska Noc 
Kabaretowa 2009 „Hello 
Poland” (1)

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XI Mazurska Noc 
Kabaretowa 2009 „Hello 
Poland” (2)

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XI Mazurska Noc 
Kabaretowa 2009 „Hello 
Poland” (3)

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret z... w tle - 
Kabaret z telewizją w tle 
(3); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (181) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (279) - 
program obyczajowy. 

07:20 Sąd rodzinny (212) - 
program sądowy

08:20 Przepis na życie 
(12/13) - serial 
obyczajowy

09:15 Agentka o stu 
twarzach (7/22) - serial, 
USA

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (554) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (213) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (453) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (280) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
IV (14/17) - serial, USA. 
Lynette odkrywa, że za 
pożar w restauracji Ricka 
odpowiedzialni są 
bliźniacy-Preston i Porter. 
Prawdziwym winowajcą 
jest jednak przebiegła 
Kayla…

16:55 Przepis na życie (13) - 
serial obyczajowy

17:55 Agentka o stu 
twarzach (8/22) - serial, 
USA. Sydney wyrusza z 
kolejną misją dla SD-6. 
Tym razem udaje się do 
laboratorium w Oksfordzie 
w poszukiwaniu zegara 
stworzonego przez 
renesansowego filozofa 
Milo Rambaldiego…

19:00 Ukryta prawda (555) - 
program obyczajowy. 
Adam(34) przychodzi na 
spotkanie ze swoją klasą z 
liceum po 15 latach od 
ukończenia szkoły 
średniej. Spotyka tam 
Matyldę(34)- swoją byłą 
dziewczynę i wielką 
miłość, która zerwała z 
nim pod koniec szkoły…

20:00 Głupi i głupszy - 
komedia, USA 1994. Lloyd 
Christmas (Jim Carrey) i 
Harry Dunne (Jeff Daniels) 
są współlokatorami. 
Pewnego dnia Lloyd 
odwozi na lotnisko piękną 
Mary Swanson (Lauren 
Holly). Jest przekonany, że 
spotkał kobietę swojego 
życia. Na lotnisku 
zauważa, że Mary 
zapomniała o teczce. To 
doskonały pretekst…

22:15 Lucyfer (4/18) - serial
23:15 American Horror 

Story: Asylum (4/13) - 
serial, USA

00:15 Pora na miłość - 
komedia, USA 2013

02:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(80/150) - program

04:45 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:35 Wiem, co kupuję 
(10/12) - program 
lifestylowy 

06:05 Wiem, co kupuję 
(11/12) - program 
lifestylowy 

06:35 Klinika urody 8 (4/10) 
- program lifestylowy 

07:05 W dobrym stylu 3 
(7/8) - program 
lifestylowy 

07:50 #Sława (3/6) - 
program rozrywkowy 

08:20 Sekrety chirurgii 2 
(11/13) - reality show 

09:20 Sprzątaczki 2 (4/12) - 
program obyczajowy 

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 4 (5/13) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (3/13) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 8 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Afera fryzjera 6 
13:35 SOS - Sablewska od 

stylu (1/10) - program 
rozrywkowy 

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program 
lifestylowy 

14:50 Ostre cięcie 5 (4/10) - 
program 

15:35 Sekrety lekarzy 4 
16:40 Gwiazdy od kuchni 2 
17:10 Co nas truje (1/12) - 

program lifestylowy 
17:55 Kuchenne rewolucje 

14 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (13) - program 
rozrywkowy 

19:40 Życie bez wstydu 4 
(12) - reality show 

20:40 Kulisy sławy EXTRA 
21:10 W czym do ślubu? 3 
21:40 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 6 (3/8) - reality 
show 

22:25 Pani Gadżet 15 (7/24) 
- magazyn 

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program 
lifestylowy 

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (1/10) - program 
rozrywkowy 

00:10 Operacje w Tajlandii 
(9/10) - program 

01:20 Detektywi od zdrad 2 
(3/22) - reality show

02:15 W roli głównej - 
Robert Korzeniowski (5/7) 
- talk show 

02:45 W roli głównej - 
Natalia Kukulska (6/8) - 
talk show 

03:15 Wiem, co jem 6 
(15/16) - magazyn 

03:45 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn 

04:15 Wiem, co jem 6 
(9/16) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn 

08:00 Piła ręczna kobiet - 
Polska - Czarnogóra - 
eliminacje ME 2019

10:00 Hokej na lodzie PHL
11:00 Wielkie walki 

bokserskie
12:00 PN - Barca TV
13:10 PN - Barca TV
14:30 PN - Barca TV
15:05 Jedziemy na Mundial
16:00 Turniej WTA  Miami
17:45 Hokej na lodzie - PHL
20:30 Łyżwiarstwo figurowe 

MŚ
22:30 Sportowy Wieczór
22:35 Turniej WTA  Miami

07:00 Narciarski weekend – 
kamerki

07:05 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:25 Narciarski weekend – 
kamerki

08:05 Futboliści; film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1080
10:50 Reportaż
11:15 Ocalone; film dokum.
11:55 Moja Niepodległa odc. 

2 „PROFESOR”; reportaż
12:10 Historie szczęśliwe odc. 

54; cykl reportaży
12:20 Listy do PRL - u - Komu 

w drogę; felieton
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:30 Antenowe remanenty
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Futboliści; film dokum.; 

Polska (2008)
15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

688; magazyn
15:35 Rączka gotuje
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 A życie toczy się dalej... 

– Jerzy Sewina
18:24 Narciarski weekend – 

kamerki
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
19:20 Informator KZK GOP
20:01 Uwaga! Weekend; 

magazyn
20:50 Narciarski weekend – 

kamerki
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Futboliści; film dokum.
00:40 Rączka gotuje
01:20 Ocalone; film dokum.
02:00 Moja Niepodległa odc. 

2 „PROFESOR”; reportaż
02:15 Historie szczęśliwe odc. 

54; cykl reportaży
02:40 Futboliści; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:10 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; odc. 

688; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1080
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje

06:50 Był taki dzień – 22 
marca; felieton

06:55 Historia Polski – Mit o 
Szarym; dokument 
fabularyzowany

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (43) - 
Obrzęd żaby; cykl 
reportaży

08:40 Misja Gryf – Stara 
fabryka; cykl reportaży

09:15 Pogranicze w ogniu; 
odc. 8/24; serial TVP

10:20 Nowe Ateny
11:15 Flesz historii; odc. 

382; cykl reportaży
11:35 Biało – czerwoni – 

historie niezwykłe – 
Oszczepniczka Maria 
Kwaśniewska – 
Maleszewska; cykl 
dokumentalny

11:50 Marcowa prasa – Łódź 
68; film dokumentalny; 
Polska (1998); reż.:Paweł 
Woldan

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Skarb z 
rzecznych odmętów

13:25 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. 
V-VI; cykl dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Żukow; cykl 
dokumentalny

15:00 Sprawiedliwi – 
Najważniejsze to kochać; 
cykl dokumentalny

15:30 Pociąg zatrzymał się 
w Auschwitz; film dokum.; 
Polska (2017)

16:15 Historia Polski – 
Generał Polskich Nadziei 
– Władysław Anders; cz. 
1; dokum. fabularyzowany

17:15 Taśmy bezpieki – 
Komitet Obrony 
Robotników; cz. 2

17:45 Kanclerz; odc. 3; serial 
TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica Martina 
Bormanna; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śladami 
gąsienic

20:30 Tajemnice III Rzeszy; 
odc. 6/6 Architekt Hitlera; 
cykl dokumentalny; 
Niemcy (2011)

21:35 Pogranicze w ogniu; 
odc. 9/24; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Władcy polscy: August III; 
debata

23:25 Muzy i kochanki – 
Dora; cykl dokumentalny

00:05 Traiskirchen – droga 
do wolności; reportaż

00:30 Powrót Odysa; 2/12; 
serial; Francja (2012)

01:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (43) - 
Obrzęd żaby; cykl 
reportaży

02:00 Kanclerz; odc. 3; serial 
TVP

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy 
poświęcony 
najciekawszym 
wydarzeniom w sporcie. 
Co tydzień poznajemy 
wybitnych zawodników i 
ich osiągnięcia.

8:10 Tenis; Turniej ATP w 
Miami

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 
rewanżowy 1. rundy fazy 
play-off: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Jastrzębski Węgiel

12:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Europy do lat 
17: Gruzja - Polska

14:45 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Tiumeni; bieg sprinterski 
mężczyzn

16:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski. 
Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie 
zobaczą bramki ze 
wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

17:45 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga: Trefl 
Sopot - Asseco Gdynia

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz 
rewanżowy 1. rundy fazy 
play-off: Cucine Lube 
Civitanova - PGE Skra 
Bełchatów

22:30 Tenis; Turniej ATP w 
Miami; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

0:30 Tenis; Turniej ATP w 
Miami; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

2:00 Tenis; Turniej ATP w 
Miami; mecz 1. rundy gry 
pojedynczej

4:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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