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Mamy uniwersytet!
Udało się! Akademia 

im. Jana Długosza w Czę-
stochowie wreszcie zo-
stanie przekształcona 
w uniwersytet. To bardzo 
dobra wiadomość dla 
miasta oraz naszego re-
gionu.

Nadanie uczelni nazwy 
„uniwersytet” uzależnione 
jest od posiadania przez nią 
sześciu uprawnień do nada-
wania stopnia naukowego 
doktora, w tym co najmniej 
czterech w zakresie nauk ob-
jętych profilem uczelni. 
I właśnie na początku roku 
Akademia im. Jana Długo-
sza w Częstochowie uzyska-
ła uprawnienie do nadawa-
nia stopnia doktora sztuk 
plastycznych w zakresie 
sztuk pięknych. Tym samym 
wizja przekształcenie uczelni 
w uniwersytet stała się bar-
dzo bliska. Wtedy to podczas 
posiedzenia Senatu Akade-
mii im. Jana Długosza pod-

jęta została uchwała, wyra-
żająca pozytywną opinię 
w przedmiocie zmiany nazwy 
uczelni, a także upoważnia-
jąca rektor dr hab. Annę Wy-
pych-Gawrońską, prof. AJD 
do podjęcia wszelkich dzia-
łań zmierzających do wyko-
nania podjętej uchwały. 
Wreszcie udało się - z dniem 
1 czerwca Akademia im. Ja-
na Długosza w Częstochowie 
decyzją Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zo-
stanie przekształcona w Uni-
wersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie. 
Uczelnia pozostawiła w na-
zwie swojego patrona, ponie-
waż chciałaby dalej realizo-
wać swoją działalność zgod-
nie z wyznaczoną misją, od-
wołując się do jego osoby 
i ideałów oraz do symbolizo-
wanych przez jego działal-
ność uniwersalnych warto-
ści etycznych. 
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Szczepionki przeciwko 
grypie mają mieć 50-pro-
centową refundację. Mi-
nisterstwo zdrowia roz-
waża również wprowa-
dzenie szczepionek na li-
stę leków 75 plus.

Grypa jest niebezpiecz-
ną, ostrą chorobą zakaźną. 
Jej wirus rozprzestrzenia 
się  drogą kropelkową. Mo-
że on przeżyć wiele lat w lo-
dzie, do 48 godzin w tempe-
raturze 4 st. C, 8 godz. w 
temperaturze 20 st. C, do 
24 godzin - na powierzch-

niach gładkich 
typu ławki, blaty  
kuchenne, klam-
ki  drzwi, po-
wierzchnie  me-
talowe lub pla-
stikowe, do 12 
godzin na po-
wierzchniach 

porowatych, do 15 minut 
na ubraniach, szalikach i 
chusteczkach wielokrotne-
go użycia, 5-10 minut na 
ludzkich rękach. Wirusy 
grypy preferują niskie tem-
peratury i niższą niż 50% 
wilgotność środowiska, w 
którym żyją. Są bardzo 
wrażliwe na wysoką tempe-
raturę – giną w 60-70 st. C 
oraz na różne detergenty. 

Tegoroczny sezon grypo-
wy 2017/2018 był rekordo-
wy pod względem liczby za-
chorowań. Od października 
do marca zanotowano łącz-
nie 4,4 mln przypadków 
grypy lub podejrzeń choro-
by. To prawie o 15 proc. 
więcej niż poprzednim se-
zonie grypowym, kiedy w 
tym samym okresie zareje-
strowano 3,8 mln takich 
przypadków. 

Ciąg dalszy na str. 4

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, Skarbnica Narodowa wybi-
ła bezpłatny medal pamiątkowy. Wystarczy 
wypełnić formularz, aby otrzymać swój eg-
zemplarz. 

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych 
dat w historii Pol-
ski. Odzyskali-
śmy wówczas to 
co najcenniejsze 
– niepodległość. 
Marzenia o wol-
ności zrealizowa-
ły się dzięki woli 
i odwadze wybit-
nych jednostek, 
takich jak Józef 
Piłsudski, ale też 
dzięki zwykłym 
Polakom. Aby 
uczcić to wyda-
rzenie, Skarbnica 
Narodowa wybiła 
bezpłatny medal 
pamiątkowy. 

Ciąg dalszy na str. 3

Nie oszukujmy się – w czasie 
pracy zdarzy nam się korzystać 
z portali społecznościowych, 
czy odebrać prywatny telefon. 
Jeśli miarka się przebierze, 
nasz szef będzie miał prawo 
monitorować skrzynki poczto-
we, a także  firmowe komunika-
tory i telefony. Takie zmiany 
zakłada  rządowy projekt usta-
wy wprowadzający w naszym 
kraju tak zwane RODO.

Rozporządzenie Ogólne 
o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO), to nowe unijne rozporzą-
dzenie dotyczące ochrony danych 
osobowych. Było ono opracowy-
wane i dyskutowane przez cztery 
lata, a ostatecznie przyjęte zosta-
ło przez Parlament Europejski 
i Radę Unii Europejskiej w kwiet-
niu 2016 r. Nowe wytyczne doty-
czące ochrony danych osobowych 
wywrócą do góry nogami część 
procedur, jakie firmy działające 
w UE stosowały przez lata. Wejdą 
one w życie 25 maja. To właśnie 
w jednym z zapisów jest mowa 
o tym, że  każdy przedsiębiorca - 
w trosce o prawidłowe wykorzy-
stywanie czasu pracy - będzie 
mógł monitorować należące do 
pracowników firmowe skrzynki 
pocztowe, telefony, a także kom-
putery, komunikatory oraz po-

wierzone im samochody. O całej 
sprawie zaalarmowała „Dziennik 
Gazeta Prawna”. W praktyce 
oznacza to, że szefowie będą mo-
gli sprawdzić służbowe telefony 
pod kątem korzystania z interne-
tu i logowania się na portalach 
społecznościowych albo śledzić 
(za pomocą GPS), gdzie zatrud-
niony jeździ służbowym autem. 

Przepisy określają jasno zasa-
dy monitoringu wizyjnego (za po-
mocą kamer) oraz służbowej 
poczty elektronicznej pracowni-
ka. - Ten pierwszy będzie można 
stosować tylko dla zabezpiecze-
nia pracowników, ochrony mie-
nia, kontroli produkcji lub za-
chowania w tajemnicy informa-
cji, których ujawnienie mogłoby 

narazić pracownika na szkodę. 
Z kolei sprawdzanie służbowej 
poczty oraz innych narzędzi pra-
cy (telefonu, samochodu, kom-
putera, komunikatorów) będzie 
możliwe jedynie w celu zagwa-
rantowania, że czas pracy est 
w pełni wykorzystywany, a fir-
mowy sprzęt – właściwie użytko-
wany – podaje  „Dziennik Gaze-

ta Prawna”. Warto jednak za-
znaczyć, że prywatność pracow-
nika ma zostać zachowana. Mo-
nitoring e-maili nie będzie mógł 
naruszać tajemnicy korespon-
dencji i innych dóbr osobistych. 
Oznacza to, że nawet jeśli z prze-
pisów wewnętrznych firmy bę-
dzie wynikał zakaz korzystania 
ze służbowej poczty do celów 
prywatnych, a pracodawca na-
tknie się na taką koresponden-
cję zatrudnionego, to nie będzie 
mógł jej w całości przeczytać.

Warto zaznaczyć, że praco-
dawca nie zrobi niczego po ci-
chu. Aby móc uruchomić moni-
toring, będzie musiał poinformo-
wać pracowników na dwa tygo-
dnie przed uruchomieniem nad-
zoru. Cele, zakres i sposób kon-
troli będzie musiał zostać okre-
ślony w układzie zbiorowym, re-
gulaminie lub obwieszczeniu – 
tam też powinny znaleźć się 
przepisy jasno określające, co 
wolno, a czego nie wolno robić 
w miejscu pracy. Pracodawca 
może np. wyrazić zgodę na wy-
korzystywanie służbowego adre-
su do rejestracji na serwisach 
o tematyce okołozawodowej, al-
bo kategorycznie tego zakazać, 
monitorując później, czy pra-
cownicy przestrzegają zasad.
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Alarmujące dane

Zadłużenie młodych  
wciąż rośnie

Jak podał KRD, w ciągu 
ostatniego roku zadłużenie 
młodych rodaków wzrosło 
o 62 proc., a „średnia zale-
głość młodej osoby przekracza 
3,5 tys. złotych”.

Z danych Rejestru wynika po-
nadto, że zadłużenie młodych 
Polaków cały czas rośnie. Pod 
koniec 2016 roku kwota ich dłu-
gu wynosiła 309 mln zł. Ze spła-
tą zobowiązań nie radziło sobie 
wówczas 110 tys. osób w wieku 
18-25 lat. Z kolei pod koniec 
2017 roku liczba dłużników po-
większyła się o jedną trzecią 
i przekraczała 146 tys.

Na początku marca w bazie 
danych Krajowego Rejestru Dłu-
gów Biura Informacji Gospodar-
czej było notowanych 152 tys. 
dłużników w wieku od 18 do 25 
lat. Mają oni ponad 440 tys. nie-
spłaconych w terminie zobowią-
zań, których łączna wartość 
przekracza 535 mln złotych.

 Zadłużenie 18-latków to tylko 
1 mln zł, zadłużenie 22-latków to 
65 mln zł, a zadłużenie 25-latków 
sięga ponad 167 mln zł. 55 proc. 
długu w tej kategorii przypada na 
osoby w wieku 24-25 lat.

Większość młodych dłużników 
mieszka w mieście. Z kolei 17 
proc. zadłużonych osób od 18 do 

25 lat to mieszkańcy wsi. Najwię-
cej pochodzi z dużej aglomeracji 
i tam zaciągana jest największa 
liczba zobowiązań. Wśród nich 
mogą być osoby, które opuściły 
rodzinną miejscowość i przepro-
wadziły się do dużego miasta, 
aby rozpocząć tam studia.

Z danych KRD wynika, że 63 
proc. zadłużonych młodych Pola-
ków to mężczyźni. Ich łączne za-
dłużenie wynosi blisko 339 mln 
zł. Najwięcej „niesolidnych mło-
dych dłużników” mieszka na Gór-
nym Śląsku, gdzie 21,3 tys. osób 
od 18. do 25. roku życia ma długi 
przekraczające 84 mln zł. Na dru-
gim miejscu są młodzi z Wielko-
polski, a ich zadłużenie wynosi 55 
mln zł. Trzecią pozycję zajmują 
osoby z Mazowsza. W tym woje-
wództwie mieszka 15,7 tys. dłuż-
ników w wieku 18-25 lat, których 
dług wynosi 56 mln zł.
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Dokończenie ze str. 1
Na awersie medalu znajduje 

się Józef Piłsudski. Rewers zdo-
bi stylizowana sylwetka orła 
w koronie i zarys terytorium 
niepodległej Polski. 

Medal najłatwiej zamówić 
przez Internetowy System Re-
zerwacji www.polska2018.com.
pl Warto zaznaczyć, że obowią-
zuje rygorystyczny system re-
zerwacji - tylko 1 medal dla 
każdego zamawiającego. Skarb-
nica Narodowa gwarantuje, że 
procedura przydzielania medali 
jest rzetelna, a wszystkie zamó-

wienia zostaną rozpatrzone ści-
śle według kolejności napływa-
nia. Medal otrzymamy bezpłat-
nie, musimy jednak zapłacić za 
przesyłkę i opakowanie – koszt 
to 9,95 zł. Medal wybito w wy-
sokiej jakości menniczej. Każdy 
zamówiony egzemplarz przed 
wysyłką jest starannie kontro-
lowany pod względem jakości. 

Zamówienie nie wiąże się 
z żadnym ryzykiem. Jeżeli me-
dal nie spełni oczekiwań, moż-
na zwrócić go w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania przesyłki.
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Uwaga

Oszuści grasują na OLX
Częstochowska policja 

ostrzega przed oszustami 
działającymi w internecie. Na 
portalu aukcyjnym OLX znaj-
dziemy wiele ogłoszeń, gdzie 
wystawiający oferuje przed-
mioty za darmo. Jedyny waru-
nek to rejestracja na koncie 
firmy kurierskiej w celu dopeł-
nienia formalności. I właśnie 
to wystarczy – logując się na 
profilu fikcyjnego przedsię-
biorstwa, tracimy pieniądze 
z naszego konta. 

W ostatnim czasie przestępcy 
wpadli na nową metodę oszustw. 
Na portalu aukcyjnym OLX ofe-
rują różne przedmioty, np. kloc-
ki, wiertarki, które przekażą bez-
płatnie. Jedynym warunkiem, 
jaki należy spełnić jest   zalogo-
wanie się na konto fikcyjnej fir-

my kurierskiej i podanie swoich 
danych osobowych. Link do fir-
my kurierskiej podpisany jest 
nazwą firmy DHL. Po dokonanej 
rejestracji, po pewnym czasie 
z naszego konta bankowego zni-
kają pieniądze. Na taką metodę 
dało się już nabrać dwóch miesz-
kańców powiatu częstochow-
skiego. W ten sposób stracili kil-
kaset złotych.

Pamiętajmy, że   oszuści mo-
gą czekać na swoje ofiary wyko-
rzystując ich nieuwagę, po-
śpiech, podekscytowanie i chęć 
posiadania, jak najszybciej na-
bytej rzeczy.

W czasie zakupów przez 
internet:

l zachowaj ostrożność
l wystrzegaj się „superokazji”
l jeśli chcesz wziąć udział w au-

kcji internetowej, sprawdź 
wiarygodność sprzedawcy, je-
go poprzednie aukcje oraz opi-
nie kupujących na jego temat

l chroń swoje dane osobowe 
i hasła dostępowe

l w razie jakichkolwiek wątpli-
wości skontaktuj się z obsługą 
portalu aukcyjnego.

Gdy już padłeś ofiarą 
przestępstwa:

l poinformuj, jak najszybciej 
administratorów ds. bezpie-
czeństwa danego serwisu

l zachowaj wszystkie dokumenty 
związane z transakcją tj. dowód 
przelewu na konto bankowe, 
korespondencję mailową itp.

l zgłoś się wraz z powyższymi 
dokumentami do najbliższej 
w twoim miejscu zamieszka-
nia jednostki policji.
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Na Zawodziu 

Prace na SOR zakończone
Zakończyły się prace re-

montowo-budowlane, które 
prowadzone były na Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym w 
Miejskim Szpitalu Zespolo-
nym w Częstochowie. Inwe-
stycja pochłonęła blisko 5,6 
mln złotych. 

W ramach inwestycji powstały 
dwa całkowicie nowe budynki - 
od strony południowej i północ-
nej – oraz przebudowany został 
już istniejący SOR. Dzięki temu 
pawilon można było podzielić 
na różne obszary,  m.in. obszar 
segregacji medycznej, rejestra-
cji i przyjęć, wstępnej intensyw-
nej terapii, laboratoryjno-dia-
gnostyczny, czy obszar stacjo-
nowania zespołów ratownictwa 
medycznego. Inwestycja umoż-
liwiła też odpowiednią komuni-
kację SOR z Zakładem Diagno-
styki Obrazowej i innymi od-
działami szpitala – w tym Od-
działem Intensywnej Terapii, 
blokiem operacyjnym, gabine-
tami diagnostycznymi, czy la-
boratorium. - Remont ten był 
najtrudniejszym w historii szpi-
tala. Oddział funkcjonował nor-
malnie – przypomina Wojciech 
Konieczny, dyrektor Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Często-
chowie. - SOR to miejsce, w któ-
rym nigdy nie wiadomo, co się 
wydarzy, nie byliśmy w stanie 
przewidzieć, ilu pacjentów poja-
wi się w danym momencie. 
Wszyscy pracowali pod ogrom-
ną presją. Cieszę się, że udało 
się go skończyć bez komplikacji 
– zaznacza dyrektor. 

Dzięki inwestycji SOR może 
przyjmować dwa razy więcej pa-

cjentów, niż do tej pory. Podwo-
jona została jego powierzchnia, 
liczba łóżek, a co za tym idzie 

przepustowość. Jest też więcej 
personelu – ratowników me-
dycznych i pielęgniarek na dy-
żurze. - SOR to miejsce pierw-

szego kontaktu potrzebujących 
mieszkańców z lekarzami – za-
uważa prezydent Krzysztof Ma-

tyjaszczyk. To tu trafiają ludzie 
z największymi problemami, 
często nawet jeszcze nie zdia-
gnozowanymi. To tutaj ważą się 
losy zdrowia i życia wielu czę-
stochowianek i częstochowian, 
a także mieszkańców całego re-
gionu. Dlatego to była tak waż-
na inwestycja dla naszego mia-
sta. Liczymy, że po tej inwesty-
cji mieszkańcy będą mogli li-
czyć na lepszą opiekę, z lep-
szym sprzętem, lepszą infra-
strukturą i że czas oczekiwania 
na pomoc medyczną znacznie 
się skróci – podsumowuje 
Krzysztof Matyjaszczyk.  Inwe-
stycja pochłonęła blisko 5,6 
mln złotych. Dofinansowało ją 
Ministerstwo Zdrowia. 
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Jubileuszowy medal za 
darmo dla wszystkich!



Dokończenie ze str. 1
Zwiększyła się również liczba 

hospitalizacji i zgonów. Od 1 
września 2017 r. do końca mar-
ca 2018 r. z powodu grypy trafi-
ło do szpitala 15 363 osób, o 12 
proc. więcej niż w sezonie grypo-
wym 2016/2017. W tym samym 
okresie odnotowano również 37 
zgonów z powodu powikłań po-
grypowych (w całym sezonie 
2016/2017, czyli od 1 września 
2016 r. do 31 sierpnia 2017, by-
ło 25 przypadków śmiertelnych). 

Wciąż jeszcze nie ma skutecz-
nego lekarstwa na tę chorobę. 
Zdaniem wielu specjalistów jed-
ną z najlepszych metod zabezpie-
czenia się przed nią, są szczepie-
nia ochronne. Z uwagi na szybką 

mutację wirusa, należy je powta-
rzać corocznie. W naszym kraju 
ze szczepionek przeciwko grypie 
korzysta się dość rzadko (w po-
równaniu z innymi państwami). 
W minionym sezonie 2017/2018 
zaszczepiło się zaledwie 3,7 pro-
cent Polaków. Aby to zmienić, mi-
nisterstwo zdrowia rozważa 
wprowadzenie na listę refunda-
cyjną szczepionek przeciwko gry-
pie z 50 proc. odpłatnością. Zgod-
nie z zamierzeniem refundacja 
miałaby obowiązywać od nowego 
sezonu grypowego 2018/2019. 
Ministerstwo zdrowia zastanawia 
się również nad wprowadzeniem 
szczepionek przeciwko grypie na 
listę leków 75 plus.
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W Galerii Jurajskiej bę-
dzie można bezpłatnie… 
przebadać się. To część 
ogólnopolskiej akcji pro-
filaktycznej, której celem 
jest wczesne wykrycie 
chorób układu krążenia.

Choroby układu krążenia 
wciąż zbierają w Polsce swo-
je żniwo. Jak szacuje GUS 
odpowiedzialne są one za 
blisko 50% zgonów w kraju. 
Jedną z przyczyn wciąż wy-
sokiego wskaźnika jest unikanie 
nawet prostych badań krwi.

Teraz jednak w Częstochowie 
pojawia się okazja, aby bezpłat-
nie się przebadać. Już w piątek i 
sobotę w Galerii Jurajskiej odbę-
dzie się akcja profilaktyczna or-
ganizowana w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Teraz serce”. 

Dzięki niej będzie można nieod-
płatnie wykonać podstawowe ba-
dania, niezbędne przy wstępnej 
diagnostyce chorób układu krą-
żenia. 

Odwiedzając galerię będzie 
można: zmierzyć ciśnienie tętni-
cze, zbadać poziom glukozy 
i cholesterolu we krwi, a także 
wykonać badanie z oceną 
ukrwienia kończyn dolnych 
(ABI). Ponadto będzie można 
skorzystać z fachowej porady le-
karzy i dietetyków. Ci ostatni po-
mogą także w obliczeniu wskaź-
nika BMI.

– Badania są proste, bezpłat-
ne, a co najważniejsze mogą ura-
tować życie. Dzięki nim możemy 
wykonać wstępna diagnostykę 
swoich schorzeń lub upewnić 
się, że nic nam nie dolega. Bez-
względnie powinny z nich sko-
rzystać osoby po 45 r.ż., które 
rzadko odwiedzają lekarza lub 
dawno nie miały robionych ba-
dań krwi. Także młodsze osoby, 
20-, 30-latkowie powinni przyjść, 
przebadać się. To nic nie boli – 
zachęca Violetta Dziubin-Łusz-

czyk, marketing manager 
Galerii Jurajskiej.

O tym, jak ważne są na-
wet tak proste badania jak 
pomiar ciśnienia wciąż 
trzeba przekonywać Pola-
ków. Tymczasem wczesna 
diagnostyka np. cukrzycy 
czy nadciśnienia oraz 
wprowadzenie odpowied-
niej terapii może uchronić 
nas przed zawałem lub 
udarem, a także dziesiąt-
kami innych chorób, ma-

jących wpływ na nasz organizm. 
Inicjatywy takie, jak ta w Juraj-
skiej są więc okazją, aby bez ko-
lejki sprawdzić swoje zdrowie.

– Wystarczy przyjść i się prze-
badać lub skonsultować. Przez 
cały dzień dyżurować będą u nas 
lekarze i dietetycy. Działać będzie 
także punkt pobrań krwi. Pielę-
gniarki z kolei będą wykonywać 
pomiar ciśnienia. Nie trzeba się 
nigdzie wcześniej umawiać, ani 
mieć skierowań. Jeśli natomiast 
chcemy się poradzić lekarza, 
a mamy jakieś aktualne wyniki, 
warto je zabrać ze sobą – radzi 
przedstawicielka galerii.

Wszystkie badania i porady 
z jakich skorzystamy 13 i 14 
kwietnia w Jurajskiej są bezpłat-
ne. Będzie można z nich skorzy-
stać od godz. 10 do godz. 22.00. 
Organizatorem akcji w Galerii 
Jurajskiej jest Telemedycyna 
Polska. Konsultacje w galerii od-
bywają się w ramach ogólnopol-
skiej kampanii profilaktyki cho-
rób krążenia „Teraz serce”.
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Przeciwko grypie

Państwo da kasę  
na szczepionki

Galeria Jurajska

Zbadaj serce na zakupach
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SPA czyli...

Szefowie, żony 
i kochanki

Często, zwłaszcza w kontek-
ście pracy dziennikarskiej, mó-
wi się, że tematy leżą na ulicy. 
Wystarczy się tylko dobrze ro-
zejrzeć. Bo rzeczywistość do-
starcza nam tyle niespodzianek, 
różnorodnych sytuacji, zda-
rzeń... I tak właśnie jest w spek-
taklu SPA czyli Salon Ponęt-
nych Alternatyw, który będzie-
my mogli obejrzeć w piątek, 27 
kwietnia w Filharmonii Często-
chowskiej. 

Historyjka jest prosta, ale zręcz-
nie skonstruowana. Autor scena-
riusza i zarazem reżyser przedsta-
wienia, znany aktor i dyrektor pry-
watnego teatru, krótko mówiąc 
człowiek o wielu talentach Emilian 
Kamiński dobrze wie, co lubią 
amatorzy tego typu rozrywki, do-
skonale zna ich gusty i upodoba-
nia. A rzecz się dzieje w Zakopa-
nem, gdzie kierownik hotelu ma 
okazję gościć najważniejszego Pre-
zesa, czyli Szefa wszystkich Sze-
fów, od którego zależy jego przy-
szłość. Nic dziwnego więc, z naj-
większą starannością przygotowu-
je się do tej wizyty. Jednak splot 
niezbyt fortunnych zdarzeń i góral-
ska gwara sprawiają, że nasz naj-
ważniejszy z ważnych trafia do po-
koju, w którym nic nie wygląda 
tak, jak powinno. Mimo że widok z 
okna jest na Giewont, uwagę Pre-

zesa przykuwa coś zupełnie inne-
go... Nie wszystko jednak stracone, 
ponieważ szef pożyteczne połączył 
z przyjemnym i zaprosił do hotelu 
kochankę, ale zapomniał że żona 
też potrafi zrobić czasem niespo-
dziankę.

Największym autem spektaklu 
są niewątpliwie aktorzy. Większo-
ści nie trzeba przedstawiać- to zna-
ni i lubiani wykonawcy, których 
możemy oglądać na małym ekra-
nie w różnych serialowych produk-
cjach. Grają Paulina Holtz  i Anna 
Powierza- gwiazdy „Klanu” Jacek 
Rozenek, Piotr Skarga, Edyta Za-
łęcka, Rafał Szałajko i Piotr Ligien-
za.

Trudno o indywidualne ceny. 
Spektakl swoją precyzją, ilością 
działań i timingiem wymusza ze-
społowość gry. I tak grają. Możemy 
odnieść się do ich aktorskiego do-
świadczenia, przekonać o sile ko-
micznej. Postaci są wyraziste, moc-
no okonturowane i zawsze utrzy-
mane w rygorach dobrego smaku. 
Aktorzy bawią się przy tym wspa-
niale. Właściwie śmieją się sami z 
siebie. Każdy kto pracował w hote-
lu, zna takich ludzi i sytuacje.

Spektakl Kamińskiego rusza z 
początku niespiesznie, jak trzeb, 
aby po niedługim czasie osiągnąć 
tempo. Karuzela zaczyna się krę-
cić. Rusza lawina komplikacji, któ-
rą trudno powstrzymać.

Dariusz Fiuty 

Red Bull z  Quebonafide

Zdecyduj, gdzie 
zatrzyma się 

muzyczny autobus

Lubliniec

Twierdził, 
że daruje 
jej życie, 
jeśli odda 
pieniądzeRed Bull Bus wkrótce wy-

ruszy w podróż po Polsce. 
Tym razem będzie się bujać 
w rytmie nadawanym przez  
Quebonafide, jednego z naj-
popularniejszych polskich 
raperów. Na trasie będzie 
miał siedem przystanków. O 
tym, gdzie się zatrzyma, zde-
cydują fani. Do 23 kwietnia 
każdy może zagłosować na 
jedno z dziesięciu miast na 
stronie www.redbullmusic.
pl/quebonafide. Wśród nich 
jest oczywiście Częstochowa! 

Quebonafide to obecnie 
jedna z najgorętszych hi-
phopowych ksywek na pol-
skiej scenie. Jego wspólny 
projekt z Taco Hemingwayem 
to teraz jedno z największych 
wydarzeń muzycznych 2018 
roku. W czerwcu Quebonafi-
de wyruszy w trasę koncerto-
wą Red Bull Music Presents, 
której kierunek wyznaczą fani 
rapera. Głosować mogą co-
dziennie, do 23 kwietnia, na 
jedno spośród dziesięciu 
miast, a są nimi: Toruń, Byd-
goszcz, Częstochowa, Słupsk, 
Radom, Elbląg, Szczecin, So-
snowiec, Tarnów i Piotrków 
Trybunalski. Swoje typy nale-
ży wskazywać na stronie 
www.redbullmusic.pl/qu-
ebonafide, gdzie na bieżąco 
można również śledzić wyniki 
wyścigu miast. W miastach z 

największą liczbą głosów od-
będą się bezpłatne koncerty.

W miastach z największą 
liczbą głosów odbędą się bez-
płatne koncerty.

Quebonafide zadebiutował 
trzy lata temu albumem „Ezo-
teryka”, który okrzyknięty zo-
stał jednym z najlepszych hi-
phopowych debiutów 2015 ro-
ku. Album sprzedał się w po-
nad 30 tysiącach egzemplarzy 
i pokrył się platyną. W ramach 
swojej wytwórni QueQuality, 
raper zaczął gromadzić mło-
dych twórców, z którymi w 
2016 roku wydał album „Hip-
-hop 2.0”. W międzyczasie za-
czął pracować nad swoim naj-
bardziej ambitnym jak dotąd 
projektem – albumem „Egzo-
tyka”, na który każdy z utwo-
rów nagrał w innym kraju. 
Płyta ukazała się w 2017 roku 
i zdobyła status podwójnej 
platyny oraz tytuł najlepiej 
sprzedającego się polskiego al-
bumu minionego roku.

To właśnie podróż będzie też 
tematem przewodnim Red 
Bull Music Presents: Quebo-
nafide on Tour, na co wskazu-
je nietypowy klip zapowiadają-
cy trasę. Zobaczyć go można 
na https://www.redbull.com/
pl-pl/red-bull-music-present-
s-quebonafide-on-tour 

Więcej informacji na: www.
redbullmusic.pl/quebonafide 
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Bandycki napad w biały 
dzień. Mieszkaniec Lublińca na 
ulicy Tartacznej napadł i okradł 
kobietę. Pijany mężczyzna 
przewrócił ją na ziemię i twier-
dził, że daruje jej życie, jeśli bę-
dzie cicho i odda pieniądze.

Do zdarzenia doszło w środę 
(11.04.) w Lublińcu. Kilka minut 
przed 17.00, idącą ulicą Tartaczną 
kobietę zaczepił mężczyzna. Zaczął 
ją szarpać, a w efekcie przewrócił 
na ziemię. Napastnik zażądał od 
swojej ofiary pieniędzy. Stwierdził, 
że daruje jej życie, jeśli będzie ci-
cho i spełni jego żądanie. Przerażo-
na kobieta przekazała bandycie 
gotówkę którą miała przy sobie, a 
kiedy ten oddalił się z miejsca zda-
rzenia, o zaistniałej sytuacji po-
wiadomiła dyżurnego komendy. 
Do poszukiwań sprawcy natych-
miast zadysponowane zostały 
wszystkie patrole. Po kilkunastu 
minutach rozbojarz, którym oka-
zał się 38-letni lubliniczanin, zo-
stał zatrzymany przez dzielnico-
wych i policjantów ogniwa patrolo-
wo – interwencyjnego. Mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu. W 
chwili zatrzymania był pijany. 
Przeprowadzone badanie wykaza-
ło ponad 2,5 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. O jego 
dalszym losie zdecyduje prokura-
tor. Grozi mu 12 lat więzienia.
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LO im. J. Dąbrowskiego I AJD

Konkurs dla młodych 
chemików

Po raz kolejny Li-
ceum Ogólnokształ-
cące im. J. Dąbrow-
skiego we współpra-
cy z Akademią im. 
Jana Długosza 
w Częstochowie 
zorganizowało kon-
kurs „Młody Che-
mik”. W rywaliza-
cji wzięci udział 
gimnazjaliści i lice-
aliści z miasta i re-
gionu.

W tym roku do eli-
minacji przystąpiło 
ponad 200 uczniów 
z Częstochowy, Ra-
domska, Myszkowa, 
Koniecpola, Lublińca, Kło-
bucka, Kamienicy Polskiej, 
Borowna, Mykanowa i Hu-
tek. Z roku na rok poziom 
rywalizacji jest coraz wyż-
szy. Młodzież jest dosko-
nale przygotowana i ma 
coraz większą wiedzę. - 
Formuła konkursu łączy 
możliwość sprawdzenia 
zarówno wiedzy teoretycz-
nej uczestników, jak 
i umiejętności praktyczne-
go jej wykorzystania w la-
boratorium Akademii im. 
Jana Długosza – zaznacza 
Adam Makówka, nauczy-

ciel z Liceum Ogólno-
kształcące im. J. Dąbrow-
skiego.

W kategorii szkół gimna-
zjalnych zwyciężył Mikołaj 
Trębski ze Społecznej Szko-
ły Podstawowej im. Z. Her-
berta. Tuż za nim uplaso-
wała się jego koleżanka ze 
szkoły  Katarzyna Prech. 
Trzecie miejsce z kolei zajął  
Jakub Purgał ze Szkoły 
Podstawowej nr 16 w Czę-
stochowie. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych 
najlepszy okazał się Woj-
ciech Dyczkowski z II LO 
Zespołu Szkół  A. Mickiewi-

cza w Lublińcu, drugie 
miejsce zajął Dominik  
Iskrzyński z II LO im K. Ba-
czyńskiego w Radomsku, 
a trzecie jego koleżanka ze 
szkoły Alicja Podolska.

Inicjatorami chemicznej 
rywalizacji są: pracownicy 
Instytutu Chemii Ochrony 
Środowiska i Biotechnolo-
gii dr Violetta Gaudyn-Bo-
rowska, dr Krystyna Gieł-
zak-Koćwin i mgr Katarzy-
na Serdiuk oraz mgr Adam 
Makówka z VI LO im. J. Dą-
browskiego w Częstocho-
wie. 
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Węzły przesiadkowe

Jest przetarg!
Do 8 maja można 

składać oferty w postę-
powaniu przetargo-
wym dotyczącym wę-
złów przesiadkowych. 
Mają one powstać przy 
trzech częstochow-
skich dworcach PKP do 
końca czerwca 2020. 
To za ich sprawą podró-
żujący będą mogli łą-
czyć różne formy trans-
portu.

Węzły przesiadkowe 
mają służyć lepszej ko-
munikacji w Częstocho-
wie;   umożliwią łatwiej-
sze i wygodniejsze korzy-
stanie z różnych form 
transportu, jednocześnie 
zachęcając do podróżo-
wania komunikacją miej-
ską, co zmniejszy liczbę 
korków i poprawi płyn-
ność ruchu.   

W ramach inwestycji 
powstaną 3 zintegrowane 
węzły przesiadkowe 
umożliwiające zespolenie 
wszystkich dostępnych w 
mieście środków trans-
portu zbiorowego z trans-
portem indywidualnym. 
Węzły będą zlokalizowa-
ne przy Dworcu Głów-
nym, Dworcu Stradom i 
Dworcu Raków. Na każ-
dym z węzłów zbudowane 

zostaną m.in. parkingi 
typu ,,park & ride” – 
łącznie ok. 380 miejsc 
postojowych dla samo-
chodów i rowerów. Po-
nadto drogi rowerowe po-
łączą dworce z systemem 
miejskich ścieżek rowe-
rowych. - Częściowo za 
środki europejskie a czę-
ściowo za środki własne 
miasta, przebudowane 
zostaną odcinki ulic Pił-
sudskiego i Pułaskiego, a 
także układ drogowy wo-
kół węzła przy dworcu na 
Rakowie.   System obsłu-
gi parkingów ,,park & ri-
de” obejmie ich monito-
ring poprzez CCTV (tele-
wizję przemysłową), a po-
mieszczenia centrum 
monitoringu znajdować 
się będą w budynku MZ-
DiT. Roboty obejmą też 
budowę niezbędnych po-
łączeń teletransmisyj-
nych do nowej siedziby 
MZDiT, która będzie się 
mieścić przy ul. Legionów 
52 – wylicza biuro praso-
we magistratu.

Węzły przesiadkowe – 
a także wybrane przy-
stanki autobusowe i 
tramwajowe w Często-
chowie – zostaną objęte 
Systemem Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej. 

Na terenie miasta stanie 
50 tablic SDIP wyświetla-
jących informacje po-
trzebne osobom korzy-
stającym z miejskiego 
transportu. Z systemu 
będą mogły korzystać 
także osoby niedowidzą-
ce i niewidome, a to dzię-
ki   planowanemu zaku-
powi około tysiąca spe-
cjalnych pilotów. Pierw-
sze dziesięć tablic ma zo-
stać zainstalowanych na 
przystankach w II alei 
NMP, przy domu handlo-
wym ,,Centrum”, pla-
cach Biegańskiego i Da-
szyńskiego oraz przy Sta-
rym Rynku.

Na budowę węzłów 
Częstochowa ma zagwa-
rantowane blisko 27,5 
mln zł dofinansowania ze 
środków unijnych pocho-
dzących z RPO Woje-
wództwa Śląskiego w ra-
mach Regionalnych In-
westycji Terytorialnych.

Planowany termin za-
kończenia robót to koniec 
czerwca 2020 roku.

Szczegółową doku-
mentację przetargową 
znajdziemy na stronie 
Miejskiego Zarządu Dróg 
i Transportu w Często-
chowie. 
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Bilety dostępne w kasie Filharmonii Częstochowskiej  
oraz na www.kupbilecik.pl oraz www.ebilet. pl  

lub bilety grupowe tel.696 48 66 80
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X edycja 
Częstochowskiego 

Uniwersytetu 
Młodzieżowego

26 marca był Dniem Otwartym 
w Z.S. im. J. Kochanowskiego. Z tej 
okazji nauczyciele i uczniowie przy-
gotowali ofertę edukacyjną dla 
młodzieży, która odwiedziła mury 
naszej szkoły.

Gimnazjaliści uczestniczyli 
w  warsztatach prezentujących 
ofertę szkolnictwa zawodowego -  
Technik Logistyk, Technik Ekono-
mista, Technik Spedytor, Magazy-
nier i Sprzedawca.

W  ramach warsztatów z  zakresu 
logistyki, przybyli gimnazjaliści do-
wiedzieli się co to jest gospodarka 
magazynowa. Mieli do rozwiązania 
klika zagadek, dotyczących uformo-
wanej jednostki ładunkowej, jej 
oznaczenia i  zabezpieczenia. Ukła-
dali opakowania o określonych wy-
miarach na palecie typu EUR, tak 
aby jak najlepiej zagospodarować jej 
powierzchnię. Na zakończenie od-
powiadali, za pomocą swoich smart-
fonów na pytania z quizu, dotyczące 
prezentowanych informacji, stosu-
jąc zasadę „kto pierwszy ten lepszy”.

Na warsztatach promujących 
zawód spedytora młodzież pozna-
wała dokumentację obowiązującą 
w spedycji, m. in. listy przewozowe. 
Zapoznała się także ze sposobem 
czasu pracy kierowcy. Przeliczała 
ładowność środków transportu, 
odczytywała zapisy tachografów.

Uczniowie odwiedzający warsz-
taty ekonomiczne mogli zapoznać 
się z elementami pracy w zawodzie 
ekonomisty. Młodzież mogła 
sprawdzić swoją wiedzę w  quizie 
ekonomicznym oraz w  zabawie 
„PKB”, w której zadaniem młodzie-
ży było skonstruowanie z  pudełek 
słupków obrazujących wielkości 
Produktu Krajowego Brutto gospo-
darek wskazanych państw.

Warsztaty dla zawodu sprzedaw-
ca obejmowały: charakterystykę 
zawodu, naukę sprzedaży towarów 
z  wykorzystaniem kasy fiskalnej. 
Uczniowie uczyli się rozpoznawania 
znaków umieszczonych na odzieży 
i na opakowaniach. Analizowali za-
bezpieczenia banknotów i  spraw-
dzali ich autentyczność.

Oprócz warsztatów promujących 
poszczególne zawody zostały tez 
przygotowane stoiska prezentujące 
innowacje, które uatrakcyjniają na-
ukę młodzieży w naszej szkole.

W  ramach innowacji policyjnej 
zostały omówione zagadnienia 
z zakresu ujawniania śladów dakty-
loskopijnych, mechanoskopijnych, 
biologicznych oraz czynności wy-
konywanych na miejscu zdarzeń 

przez techników kryminalistyki. 
Młodzież zapoznała się z procesem 
pobierania materiału porównaw-
czego w celu uzyskania profilu DNA 
od podejrzanych. Oprócz tego zo-
stał zorganizowany pokaz samo-
obrony z  wykorzystaniem technik 
obronnych oraz technik interwen-
cji. Uczniowie uczestniczyli w  po-
kazie broni strzeleckiej używanej 
w służbach mundurowych, w poli-
cji i  wojsku. Młodzież skorzystała 
też ze strzelnicy pneumatycznej 

oraz zapoznała się ze sprzętem ra-
townictwa wodnego i  pojazdami 
wykorzystywanymi w  trudnym te-
renie.

W ramach innowacji pożarniczo-
-ratowniczej gimnazjalistom zapre-
zentowano pełne umundurowanie 
strażaka uczestniczącego w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Przedsta-
wiono młodzieży zasadę działania 
kamery termowizyjnej, aparatu 
ochrony dróg oddechowych oraz 
sygnalizatora bezruchu. Omówiono 
funkcjonowanie prądownicy, roz-
dzielaczy oraz węża pożarniczego.

W  ramach innowacji wojskowej 
przedstawiciel Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień omówił m.in. cha-
rakter służby przygotowawczej.. 
Zaprezentowano zestaw pierwszej 
pomocy – torbę PSP R1, wykrywacz 
metali, system GPS używany w woj-
sku. Zainicjowano rozmowę na te-
mat misji wojska.

Jak co roku najwięcej emocji wy-
wołały przygotowane dla gimna-
zjalistów atrakcje takie jak: występy 
artystyczne, przejażdżka quadem 
oraz samochodem terenowym, 
wspinaczka linowa, paintball, po-
kaz psów policyjnych oraz prezen-
tacja policji konnej.

Był to z  pewnością dzień pełen 
wrażeń nie tylko dla młodzieży, 
która w  najbliższym czasie podej-
mie decyzję o  dalszych planach 
edukacyjnych ale i dla całej naszej 
społeczności szkolnej.

Jolanta Wieloch

Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w X edycji Częstochowskie-
go Uniwersytetu Młodzieżowego, 
organizowanego przez Politechni-
kę Częstochowską.

Historia tej instytucji rozpoczęła 
się w  2009 r. Co roku w  zajęciach 
w ramach CZ.U.M. uczestniczą set-
ki uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Do tegorocznej edycji zgłosi-
ło się ponad 500 osób z  Często-
chowy, Kłobucka, Zawiercia, Wielu-

nia i  Lublińca. Dla uczestników 
przygotowano serię wykładów i za-
jęć laboratoryjnych. Udział w  nich 
jest całkowicie bezpłatny.

Młodzież inaugurowała swój 
„rok akademicki” w  czwartek 16 
marca 2018. Pierwszy wykład „Po-
kaz łazika marsjańskiego” połą-
czony z jego prezentacją poprowa-
dził dr hab. inż. Dawid Cekus z Wy-
działu Inżynierii Mechanicznej i In-
formatyki. Podczas spotkania 
,,studenci” CZ.U.M. dowiedzieli się, 
że  w  ubiegłym roku młodzi kon-

struktorzy Politechniki Często-
chowskiej zajęli trzecie miejsce 
w zawodach łazików marsjańskich 
University Rover Challenge (URC)  
na pustyni w  stanie Utah USA. 
O  udział w  zawodach walczyły 
wtedy 83 drużyny z całego świata. 
Młodzież zgromadzona w  Poli-
technice, która oglądała etapy bu-
dowy łazika, była zachwycona po-
kazem. Następne spotkania odbę-
dą się zgodnie z harmonogramem: 

19.04.2018  -  „Fizyka wokół nas – 
pokazy eksperymentów fizycz-
nych”, 11.05.2018  -  „Opakowania 
XXI wieku”, a uroczyste zakończe-
nie obecnej edycji nastąpi  
8.06.2018, przedmiotem spotka-
nia będzie  „Globalne ocieplenie –
prawda czy oszustwo?”. Jak co roku 
dla słuchaczy CZ.U.M. przygoto-
wano atrakcyjne nagrody, których 
losowanie odbędzie się właśnie 8 
czerwca, po zakończeniu ostatnie-
go wykładu.

Katarzyna Organa
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Targi z Prusem Nagrody i wyróżnienia w konkursie 
„Zwykłe może być niezwykłe”

PRUS na targach „Zawodowiec 2018” prezentował talenty 
muzyczne i taneczne. Na stoisku można  było zrobić sobie we-
sołe zdjęcie i zobaczyć mechatroniczne i elektroniczne cieka-
wostki wykonane przez młodzież. 

Uroczystość wręczenia na-
gród i wyróżnień tegorocznej 
VII edycji Powiatowego Kon-
kursu Fotograficznego „Zwy-
kłe może być niezwykłe” od-
była się podczas Targów Edu-
kacyjnych „Zawodowiec 
2018”. 

Już od siedmiu lat nauczy-
ciele i uczniowie z Zespołu 
Szkół im. Bolesława Prusa w 
Częstochowie kształcący się w 
zawodach: Fototechnik, Foto-
graf, Technik Fotografii i Multi-
mediów organizują konkurs 
przeznaczony dla młodzieży 
w wieku gimnazjalnym. Ce-
lem naszego projektu jest pro-
mowanie fotografii jako dzie-
dziny sztuki, uwrażliwienie 
młodych ludzi, rozwinięcie ich 
zainteresowań oraz  kreatyw-
ności. To także doskonała oka-
zja do spotkania ze środowi-
skiem artystycznym. Nasze 
działania wspiera Starostwo 
Powiatu Częstochowskiego, 
Regionalny Ośrodek Kultury   
w Częstochowie oraz Stowa-
rzyszenie Uczniów, Rodziców 
i Pracowników „PRUS”.  

W tegorocznym konkursie 
wzięło udział 187 prac 38 
wykonawców z 9 szkół. Dużo 
fotografii prezentowało  wy-
soki poziom artystyczny i cie-
kawe ujęcie tematu. W tym 
roku prace zachwyciły nas 
bardzo świadomym wykorzy-
staniem źródeł światła na pla-
nie zdjęciowym. Po raz pierw-
szy w historii konkursu trzy 
pierwsze miejsca zdobyły 
uczennice z jednej szkoły. W 
tym roku przyznaliśmy rów-
nież dwa III miejsca.

Swoje nagrody odebrali:
I miejsce Emilia Popa tytuł 

pracy: „Iść w stronę 
słońca” SP we Wręczycy 
Wielkiej

II miejsce Edyta Rokosa tytuł 
pracy : „Światłocień” SP 
we Wręczycy Wielkiej

III miejsce Maja Adamik tytuł 
pracy: „Przystanek spokój” 
SP we Wręczycy Wielkiej

III miejsce Robert Błaszczak 
tytuł pracy: „Na krawędzi” 
SP nr 7 w Częstochowie

Wyróżnienie Regionalnego 

Ośrodka Kultury w Często-
chowie Sławomir Jodłowski 
wręczył Edycie  Rokosie  ze 
SP we Wręczycy Wielkiej za 
pracę: „Światłocień” 

Jury przyznało   
7 wyróżnień, które 

otrzymali:
Amelia Sowińska, Ewelina 

Zalejska, Julia Otręba  SP 
41 w Częstochowie,

Julia Przygodzka SP nr 27  
w Częstochowie,

Weronika Jędrzejczyk SP 48 
w Częstochowie,

Michał Pulcer SP 54 
w Częstochowie,

Jakub Maj SSP 1 
w Częstochowie.
Wszystkim laureatom ser-

decznie gratulujemy!!!
Przygoda

Jeszcze więcej atrakcji podczas 

Dnia Otwartego, 
który odbędzie się 26.04.2018r. w godz. 9.00- 17.00. 
Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019:

 Technikum: Branżowa szkoła I stopnia:
Technik geodeta Mechatronik
Technik mechatronik Drukarz
Technik elektronik Introligator
Technik fotografii  Mechanik- monter 

i multimediów  maszyn i urządzeń 
(fototechnik)

Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik procesów drukowania

Serdecznie zapraszamy!!!

Na foto - ściance PRUSA gimnazjaliści nie tylko tworzyli wła-
sne kreacje, ale również mogli poznać zasadę działania drukarki 
termosublimacyjnej. 
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Witaj drogi czytelniku!
Kwiecień, minęły  święta  i  przyszła  nareszcie wiosna.  Szkolny  kasztanowiec w  skrócie 

kasztan cały w pączkach. Musi się pospieszyć  jeśli chce zakwitnąć na matury. W ubiegłym 
roku miał opóźnienie i tym samym wywołał rozczarowanie nie tylko maturzystów. 
Za  nami  ósma  edycja  naszej  flagowej 

szkolnej imprezy „Reymont jest przedsiębior-
czy”. W tym roku jednym z gości był Krzysztof 
Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy. Nasz 
gość na zakończenie stwierdził, że wiedział iż 
Reymont  jest  przedsiębiorczy,  ale  żeby  aż 
tak? Słowa uznania pod adresem dyrektora 
Dariusza Zająca płynęły też ze strony innych 
zaproszonych gości. 
Tradycją  „Reymonta  przedsiębiorczego” 

jest  zapraszanie  gości  ze  świata mody.  Od-
wiedzili   nas  już:  Łukasz  Jemioł,  Joanna Kli-
mas. W tym roku gościliśmy duet projektan-
tów – Marcina Paprockiego i Mariusza Brzo-
zowskiego. 
Formuła tego spotkania jest następująca – 

w atrakcyjnej formie pokazujemy prace naszych zdolnych uczniów.   W tym roku postawi-
liśmy na urodę naszej ziemi, stąd nazwa „Barwy ziemi” i jednocześnie tytuł szkolnego po-

kazu mody. Ziemia ma różne barwy i odcie-
nie. Jej urodę podziwialiśmy podczas prezen-
tacji  zdjęć  naszych  uczniów  z  klasy  grafiki 
i  poligrafii  cyfrowej  pod  kierunkiem  Beaty 
Karaś-Markowskiej. To nie tylko pięknie wy-
konane zdjęcia, ale też niczym nie skrępowa-
na wyobraźnia i cuda grafiki  komputerowej. 
Jednym  z  najpopularniejszych  kierunków 

w Reymoncie  jest technik przemysłu mody. 
Na corocznych spotkaniach prezentowane są 
efekty  pracy  uczniów  klasy  III,  czyli  uszytą 

przez nich kolekcję pod kierunkiem Joanny Przystańskiej. Kulisy procesu tworzenia kolekcji 
utrwalili, fotografując zdolne projektantki uczniowie klasy technikum organizacji reklamy. 
Wszyscy spodziewali się dynamicznego, peł-
nego twórczej gorączki reportażu, a tymcza-
sem obejrzeliśmy poetycką impresję. Kolejną 
fotograficzną  niespodziankę  przygotowali 
uczniowie  z  klasy  organizacji  reklamy  pod 
kierunkiem Piotra Dłubaka. Znowu nawiąza-
nie do barw Ziemi, tym razem z uwzględnie-
niem  najdrobniejszych  elementów  natury. 
Swoją  fotograficzną  prezentację  miała  też 
maturzystka Klaudia Olczyk  (o  jej wystawie 

w Miejskiej Galerii Sztuki pisałam w jednym z wcześniejszych 
odcinków). Zdjęcia Klaudii są kobiece, subtelne i czarno-białe. 
Najbardziej widowiskowym elementem naszych spotkań jest 

pokaz szkolnej kolekcji. Tegoroczna była inspirowana barwami 
Ziemi i została uszyta z najlepszych gatunkowo tkanin włoskich: 
wełen, kaszmirów, jedwabiów i lnów. A to wszystko dzięki pro-
jektowi  „Zawodowa  współpraca”,  współfinansowanemu  ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  i  prowadzonemu 
przez UM Częstochowy. Dopeł-
nieniem  kolekcji  była  ręcznie 
tworzona przez uczniów biżuteria. Projekty oparte na pro-
stych, geometrycznych formach powstały z miedzi, mosią-
dzu, ekoskóry. Makijaże szkolnych modelek i modeli zostały 
wykonane przez uczennice pod kierunkiem Aleksandry Bo-
gubowicz – wizażystki i kosmetologa, właścicielki firmy Pel-
le d’ Oro, fryzury przygotowano pod fachowym okiem Da-
riusza Sucheckiego – stylisty fryzjerstwa. Wybrana do poka-
zu muzyka przeniosła nas gdzieś w okolice chłodnej Skandy-
nawii.   Nie zabrakło śpiewających dziewcząt. Śpiewały: ab-
solwentka Roksana  i  pierwszoklasistka Weronika. Autorką 
scenografii z żywą trawą w roli głównej była Urszula Łyko-
Katus, oryginalny układ choreograficzny przygotowała Mał-
gorzata  Jung.  Spotkanie  jak  co  roku  prowadziła Marzena 
Dziurkowska w kreacji ze szkolnej kolekcji. 

Po pokazie miało miejsce go-
dzinne  spotkanie dwójki  projek-
tantów  z  uczniami  klas  przemy-
słu mody. Rady duetu Paprocki - 
Brzozowski  były  następujące  : 
brać udział w konkursach i nie za-
łamywać  się  ewentualnymi  po-
rażkami,  przykładać  wagę  do 
konstrukcji. 
Nasi goście specjalni pochwa-

lili kolekcję za spójność. Młodzież  po spotkaniu z sympatycznymi projektantami, którzy na 
co dzień szyją dla gwiazd i celebrytów wyszła zadowolona i pełna energii do dalszego działa-
nia na polu mody. 
O  Reymoncie – zawodowcu w majowym odcinku. 
Do następnego

Profesorka

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

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

„Reymont jest przedsiębiorczy”
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Uczniowie klasy 3T uczestni-
czyli w sesji popularno-naukowej 
pod hasłem: „Rola rzek w rozwoju 
Częstochowy”. Sesja została zor-
ganizowana w ramach regional-
nych obchodów 100 - lecia PTG. 
Młodzież   w trakcie spotkania wy-
słuchała wielu interesujących wy-
kładów dotyczących sieci rzecznej 
naszego miasta i jej wpływu na 
rozwój przemysłu w regionie.   
Przedstawiciel Częstochowskich 
Wodociągów zapoznał uczestni-
ków spotkania m.in. z rozmiesz-
czeniem głównych ujęć wody dla 
miasta Częstochowy, metodami 
uzdatniania wody i wielkością za-

potrzebowania. Udział w tej sesji 
nie tylko wzbogacił wiedzę na-
szych uczniów na temat znaczenia 
rzek , ale również umożliwił po-
znanie wybitnych postaci  nasze-
go miasta i regionu. Wśród prele-
gentów znalazły się takie osoby 
jak: dr Juliusz Sętowski - kierow-
nik Ośrodka Dokumentacji Dzie-
jów Częstochowy , mgr Bożena 
Dobosik – wieloletnia prezes o. 
PTG i mgr Urszula Gospodarek – 
prezes częstochowskiego oddziału 
PTG. Uczniowie uczestniczyli w 
sesji pod opieką mgr Agnieszki 
Soduły.

Agnieszka Soduła

W naszej szkole odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Prze-
mysłowej Akademii Rozwoju z 
młodzieżą klas trzecich i czwar-
tych technikum. Goście zapre-
zentowali uczniom założenia 
projektu edukacyjno – stypen-
dialnego „Młoda Huta”, który 
umożliwia młodym ludziom za-
poznanie się z zakładem przemy-
słowym. Program zapewnia: sta-

łą współpracę z ISD Hutą Często-
chowa, bonus szkoleniowy w wy-
sokości do 10.000 złotych, uni-
kalne doświadczenie, po którym 
można rozwijać karierę zawodo-
wą w wymarzonym kierunku, 
opiekę mentora i doradztwo za-
wodowe. Aby wziąć udział w pro-
jekcie, wystarczy zarejestrować 
się pod adresem: mlodahuta@
przemyslowa-akademia.pl

Drzwi Otwarte w Pułaskim

100-lecie  Polskiego 
Towarzystwa 

Geograficznego

Przemysłowa Akademia 
Rozwoju

Zespół Szkół Mechaniczno-
-Elektrycznych im. Kazimierza 
Pułaskiego w  Częstochowie ob-
chodził Święto Patrona będące 
jednocześnie Dniem Otwartym. 
Z  tej okazji szkołę odwiedziło 
około 200 gimnazjalistów. To 
właśnie dla nich przygotowano 
wiele atrakcji.

Po zainaugurowaniu uroczysto-
ści przez Tomasza Dobosza – dyrek-
tora szkoły i powitaniu gości przez 
Kazimierza Pułaskiego, w  którego 
rolę wcielił się uczeń klasy IV En 
Piotr Maroń, zaprezentowano ofer-
tę kierunków kształcenia w ZSME. 
W  radosny nastrój wprowadził 
obecnych skecz szkolnego kabaretu 
pt. „Fachowcy” oraz pokaz technik 

samoobrony przygotowany przez 
młodzież klas mundurowych.

Ciekawe stoiska zaprezento-
wali funkcjonariusze służb mun-
durowych i  instytucji współpra-
cujących ze szkołą. Odwiedzili 
nas przedstawiciele Szkoły Kade-
tów „Usługi Niekonwencjonalne”, 
Jednostki Strzeleckiej „Warszyc”, 
Wydziału Inżynierii Mechanicz-
nej i  Informatyki Politechniki 
Częstochowskiej, Sztabu Ratow-
nictwa i  Łączności „Rescue Te-
am”, Urzędu Dozoru Techniczne-

go. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa sprzętu woj-

skowego oraz pokazy robotów.
Szczególne wiele emocji wzbudzał  

Escape Room, w którym w niezwy-
kłej scenerii pod kierunkiem wampi-
ra młodzież odkrywała tajemnice 
świata. Równie ciekawy okazał się 
salon gier logicznych i matematycz-
nych. Z  kolei w  pracowniach zawo-
dowych odbyły się widowiskowe po-
kazy eksperymentów technicznych. 
W czasie Dnia Otwartego można by-
ło również zwiedzić Zespół Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych. W rolę 
przewodników doskonale wcielili się 
uczniowie klasy II En, którzy odkry-
wali przed gimnazjalistami zaka-
marki naszej szkoły.

Dla zmęczonych i spragnionych 
podwoje swoje otworzyła kawia-

renka Pułaskiego, gdzie nasz pa-
tron częstował gości ciastem, ba-
wił rozmową i pozował do pamiąt-
kowych zdjęć.

Świętu Patrona Szkoły towarzy-
szyły także konkursy skierowane 
do gimnazjalistów, takie jak: VI 
Powiatowy Konkurs Wiedzy 
i  Sprawności Wojskowej „Stań 
w  szranki z  Pułaskim”,  Konkurs 
Tajniki Techniki Elektrycznej oraz 
Konkurs Historyczny o  Kazimie-
rzu Pułaskim. Wszystkie konku-
rencje cieszyły się dużym powo-
dzeniem.

Anna Szydłowska

mailto:mlodahuta@przemyslowa-akademia.pl
mailto:mlodahuta@przemyslowa-akademia.pl
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NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

149 000 zł. Tel. 661 117 931

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

— 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. Cena 168 tys. km – do 
negocjacji. Tel. 796 307 890

n SPRZEDAM dom w stanie surowym do 
wykończenia. Przybynów, ul. Ostrowska. 
Tel. 692 414 626
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —

n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna.  
Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140 

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 dla siebie pokój w Częstochowie 

lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222
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

— ZAMIENIĘ —

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

WAGIPOGRZEBY

Zarząd terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY dający specjalne 

uprawnienia do pracy na ważnych obiektach, w grupach 
interwencyjnych, w konwojach i na monitoringu.

Tel. kontaktowy: 604 064 480

n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 
głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany przez 
Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, na 
mieszkanie M-3 lub sprzedam. 
Tel. 888 784 479

KUPIĘ

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n KUPIĘ płyty winylowe. Tel. 507 076 853

SPRZEDAM

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125 z 

uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 rok). 
Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

n SPRZEDAM cykliniarkę 220 V plus osprzęt do 
renowacji parkietów. Tel. 603 664 249

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

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

n SPRZEDAM patelnię i 3 lasaniery marki 
Philipiak. Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM komplet obiadowo-kawowy 
z kamionki, z duralexu. Tel. 504 230 153. 

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

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

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

20 kwietnia 2018 godzina 19.00
bilety w cenie 25 zł (w dniu koncertu 35 zł)

do kupienia w Klubie Politechnik 
oraz www.kupbilecik.pl

Al.Armii Krajowej 23/25 Częstochowa, tel. 343250230  

AKADEMICKIE CENTRUM KUTURY
KLUB POLITECHNIK

WYNAJMĘ
lokal 100 m2, atrakcyjny, 

przy ul. Wilsona 8

tel. 34 324 90 37
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Wykaz samochodów na dzień 12 kwietnia 2018 r.

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

 
65.900 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.,
3 sztuki
 

22.800-25.900 zł

KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwisowana, 
na gwarancji fabrycznej 
producenta 
 38.900 zł

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

33.900 zł
 

MAZDA 6 1.8 E, 
zakup 2011

 
32.900 zł

MERCEDES GLK 
2.2 CDTI,  
rok prod. 2009, 
krajowy, I – wł. 
 65.900 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 MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2015, kraj.,  
I - właśc.

 25.900 zł

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

49.900 zł

 

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat, krajowy, 
serwisoowany, I - wł., 
F-ra VAT 59.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014, 
serwisowany, I - wł., 
krajowy
 37.800 zł

RENAULT CLIO IV  
1.5 D, 2014-2015

 
 26.900 - 29.900 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 TWINGO 
1.2 E, rok prod. 2012 
 
 
 20.900 zł

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

23.900 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

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D, rok prod. 2003 

 12.800 zł

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

 
27.900 zł

VW TOURAN 2.0 D, 
rok prod. 2014

 
55.000 zł

n AUDI A6 3.0 TDI, rok prod. 2013, 
quattro  99.900 zł

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

n BMW 750 4.4 E, rok prod. 2008, 
krajowy, I - wł.   82.500 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 FORD FIESTA 1.4 E, rok prod. 2009, 

automat, krajowy, I - wł. 18.500 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

rok prod. 2006, 5 drzwi 9.900 zł
n FORD FOCUS 1.8 TDCi,  

rok prod. 2003 4.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 TDCi,  

rok prod. 2012-2014, kraj. 25.900-32.900  zł
n FORD MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013, kraj., 

F. VAT 38.900 zł
n JAGUAR XF 3.0 E,  

rok prod. 2013 91.800 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 MERCEDES E320 3.2 CDTi,  

rok prod. 2003   14.900 zł
n MERCEDES E350 3.5 CDTi,  

rok prod. 2010   59.900 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 25.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D,  

rok prod. 2006 14.800 zł
n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  

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

n PEUGEOT 2008 1.2 E,  
rok prod. 2013 37.000 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 2.5 D, 2007,  
sedan 18.900 zł

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

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



Rajd ulicami Częstochowy

Klasyki na start

Miłośnicy leciwych pojaz-
dów, po zimowej przerwie, po-
wracają na drogi. Pasjonaci sa-
mochodów, które kiedyś kró-
lowały na naszych ulicach, 
spotkają się po raz pierwszy 
w tym sezonie w sobotę 
(14.04.) podczas Klasycznego 
Rajdu Częstochowskiego.

Zabytkowe, klasyczne pojaz-
dy i youngtimery przeżywają 
swoją drugą młodość. Ich pasjo-
naci spotykają się cyklicznie na 
różnego rodzaju imprezach, 
przybliżając innym swoje hob-
by. Jedną z nich będzie ta orga-
nizowana przed stowarzyszenie 
„Klasyczna Częstochowa”. 

– Spotykamy się w sobotę 
przed OKFem. Biuro rajdu 
czynne będzie od godziny 
14.00. Pierwsza załoga wystar-

tuje natomiast o godzinie 15.00 
– mówi Robert Palka ze stowa-
rzyszenia „Klasyczna Często-
chowa”. Uczestnicy Klasyczne-
go Rajdu Częstochowskiego bę-
dą mieli do pokonania 40 kilo-
metrową trasę. Warto jednak 
zaznaczyć, że to rajd, a nie wy-
ścig. Impreza upłynie bowiem 
pod znakiem rozwiązywania 
i wykonania przeróżnych za-
dań. Dzięki temu ekipy będą 
więc przy okazji zwiedzać i oglą-
dać wszystko, co ciekawe na te-
renie naszego miasta. – Starali-
śmy się, aby trasa była atrak-
cyjna i zarazem mało znana. 
Przygotowując ją, sami odkryli-
śmy wiele nowych miejsc na 
mapie Częstochowy – zapewnia 
organizator. 

Jak na razie do udział w wy-
darzeniu zgłosiło się 40 ekip. 

Chętni wciąż mogą dołączyć – 
zapisy przyjmowane będą 
w dniu imprezy w biurze zawo-
dów. 

W wydarzeniu mogą wziąć 
udział osoby dysponujące sa-
mochodami do 1992 roku, taki-
mi, których konstrukcja po tym 
roku się nie zmieniła. Już teraz 
wiadomo, że na starcie zobaczy-
my polskie i europejskie klasyki 
– od małych fiatów, przez cadil-
laki, skody, syrenki, a na zapo-
rożcach kończąc. Pojazdy z pew-
nością ucieszą oko nie tylko mi-
łośników motoryzacji. Wszyst-
kim pojazdom będzie można 
przyjrzeć się z bliska i na spo-
kojnie podczas zakończenia im-
prezy. Wręczenie medali nastąpi 
o godzinie 19.00 przed OKFem.

kg
zdj. Custom Photo Shots
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SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534
N A J W Y ¯ S Z E C E N Y ! ! !

Wręczyca Wielka

Potrącił rowerzystę. 
Mężczyzna nie żyje

Kierowca renault, z nie-
ustalonych przyczyn, przeje-
chał przez oś jezdni, po czym 
czołowo zderzył się z jadącym 
w przeciwną stronę rowerzy-
stą. 70-letni mężczyzna zginął 
na miejscu.  

Do zdarzenia doszło na ul. Łu-
kaszewicza w Szarlejce. Na miej-
scu okazało się, że 60-letni kie-
rowca renault, jadąc w kierunku 
Wręczycy Wielkiej, z nieustalo-
nych przyczyn przejechał przez 
oś jezdni i czołowo zderzył się 
z jadącym prawidłowo rowerzy-
stą. 70-letni mężczyzna zginął 
na miejscu. - Do zdarzenia do-
szło na prostym odcinku drogi, 
przy dobrych warunkach atmos-
ferycznych – mówi sierż. sztab. 
Kamil Raczyński, oficer praso-
wy kłobuckich policjantów.

W zdarzeniu udział brała jesz-
cze 60-letnia kobieta, która je-
chała rowerem po chodniku, kil-
ka metrów za potrąconym rowe-
rzystą. Kobieta widząc zdarze-
nie, zdążyła zeskoczyć ze swoje-

go jednośladu, który chwilę póź-
niej również znalazł się pod ko-
łami renault. Dzięki swojej reak-
cji nie odniosła ona poważnych 
obrażeń ciała. 

60-letni mieszkaniec Często-
chowy, siedzący za kierownicą 
renault, był trzeźwy. Na miejscu, 
w obecności prokuratora, oglę-
dziny wykonywali policjanci 
z kłobuckiej drogówki, wspólnie 
z technikiem kryminalistyki. 
Tragiczne zdarzenie zostanie 
poddane ocenie przez biegłego 
z zakresu rekonstrukcji przebie-
gu wypadków drogowych, które-
go opinia zostanie wykorzystana 
w toczącym się postępowaniu.

Kierowca renault został za-
trzymany. Od mężczyzny pobra-
no krew do badań na zawartość 
środków psychoaktywnych. 
60-latek usłyszał zarzut spowo-
dowania wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym. Zastosowano wo-
bec niego policyjny dozór oraz 
poręczenie majątkowe. Za popeł-
niony czyn grozi mu kilkuletni 
pobyt w więzieniu. kg

Automobilklub Jurajski

Motoryzacyjne 
sukcesy

Członkowie Automobilklubu 
Jurajskiego doskonale radzą 
sobie na polskich i zagranicz-
nych trasach rajdowych. Kilka 
dni temu Łukasz Pieniążek 
(Printsport Racing) i Przemy-
sław Mazur zajęli piąte miej-
sce w klasyfikacji WRC2 61. 
Rajdu Korsyki. To drugi tego-
roczny start Polaka w rajdo-
wych mistrzostwach świata. 
Cieszy również postawa To-
masza Łozy w Mistrzostwach 
Polski w Rallycrossie.

– Łukasz Pieniążek od zeszłe-
go roku jest honorowym człon-
kiem Automobilklub Jurajskie-
go. Jego sukcesy cieszą więc nas 
podwójnie – mówi Romuald No-

wakowski, prezes klubu. 61. 
Rajd Korsyki wygrał Francuz Se-
bastien Ogier, który na podium 
wyprzedził Estończyka Otta Ta-
enaka i  Belga Thierry’ego Neu-
ville’a. W  klasyfikacji WRC 2 
bezkonkurencyjny był Czech 
Jan Kopecky, a  za nim na po-
dium uplasowali się Francuz 
Yoann Bonato i  Włoch Fabio 
Andolfi.

Kolejna eliminacja rajdowych 
mistrzostw świata odbędzie się 
pod koniec kwietnia w  Argenty-
nie, ale polska załoga Łukasz 
Pieniążek i  pilot Przemysław 
Mazur w  niej nie wystartują. Po-
lacy kolejny występ mają zapla-
nowany w  dniach 17-20 maja w  
Rajdzie Portugalii.

Sukces na swoim koncie za-
notował również Tomasz Łoza 
podczas zmagań w Mistrzo-
stwach Polski w Rallycrossie na 
torze Słomczyn. - Ten wspaniale 
zapowiadający się zawodnik Au-
tomobilklub Jurajskiego pozo-
stawił w polu wyśmienitych i do-
świadczontch kierowców, zaj-
mując ostatecznie trzecie miej-
sce w grupie SuperNational. Li-
czymy na to, że nasz kierowca 
okaże się gwiazdą tegorocznego 
sezonu. Trzymamy kciuki za-
równo za Łukasza, Tomka, jak 
i wszystkich, którzy reprezentu-
ją barwy Automobilklubu 
Jurajskiego – podsumowuje 
Romuald Nowakowski. 

kg
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Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał nowelizację prawa łowiec-
kiego. Zgodnie z przyjętymi 
zmianami, nie będzie można 
m.in. wykorzystywać żywych 
zwierząt do szkoleń psów my-
śliwskich, czy polować w obec-
ności lub przy udziale dzieci do 
18 roku życia. 

Najważniejszą zmianą dla 
rolników są nowe zasady szaco-
wania szkód. Odszkodowania 
za szkody wyrządzane przez 
zwierzynę, czy w  trakcie polo-
wania będą nadal wypłacały ko-
ła łowieckie.  Jednak myśliwi 
nie będą sami – tak jak do tej 
pory – szacować tych szkód. 
Będzie się tym zajmować komi-
sja, złożona z  przedstawiciela 
gminy, zarządcy obwodu ło-
wieckiego, a  także właściciela 
nieruchomości, na której tere-
nie wyrządzona została ta szko-
da. Organem odwoławczym od 
decyzji komisji będzie nadleśni-
czy, a  później sąd. Nowelizacja 
zakłada, że odszkodowania za 
szkody łowieckie będą wypła-
cane rolnikom z  dochodów kół 
łowieckich.   

Poza tym ustawa wprowadza 
szereg innych zmian. Dotyczą 
one w szczególności:
1) określenia zasad odstrzałów 

redukcyjnych zwierząt łow-
nych w parkach narodowych 
oraz rezerwatach przyrody. 
Odbywać się one będą pod 
nadzorem, na podstawie in-
dywidualnego upoważnienia. 
Zakazuje się w tym przypad-
ku m.in. polowań zbiorowych 

i polowań z użyciem psów;
2) określenia zakresu informa-

cji objętych rocznym planów 
łowieckich. Zmiana planu ło-
wieckiego dopuszczalna jest 
m.in. w przypadku podejrze-
nia albo wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt;

3) zakazu płoszenia, chwytania, 
przetrzymywania, ranienia i 
zabijania zwierzyny przy or-
ganizowanych przez Polski 
Związek Łowiecki sprawdzia-
nach psów myśliwskich, a  
także szkoleniach ptaków 
łowczych i psów myśliwskich;

4) przeniesienia z aktu wyko-
nawczego do ustawy regula-
cji dotyczącej kategorii obwo-
dów łowieckich oraz kryte-
riów zaliczania obwodów do 
poszczególnych kategorii;

5) określenia procedury podzia-
łu na obwody łowieckie przez 
sejmik wojewódzki. Podział 
ten dokonywany będzie w ob-
rębie województwa;

6) wprowadzenia nowej prze-
słanki rozwiązania umowy 
dzierżawy obwodu łowieckie-
go. Jest nią nieusprawiedli-
wione niezrealizowanie przez 
dzierżawcę rocznego planu 
łowieckiego na poziomie co 

najmniej 80% minimalnej 
liczby zwierzyny grubej w 
okresie 3 lat;

7) wprowadzenia zasady kaden-
cyjności funkcji członków 
władz Polskiego Związku Ło-
wieckiego;

8) określenia uprawnień nad-
zorczych Ministra Środowi-
ska nad Polskim Związkiem 
Łowieckim. Uprawnienia te 
obejmują m.in. przeprowa-
dzanie kontroli w oparciu o  
kryterium legalności, uchy-
lanie niezgodnych ze statu-
tem uchwał Polskiego Związ-
ku Łowieckiego oraz stwier-
dzanie nieważności uchwał 
niezgodnych z przepisami 
prawa;

9) określenia zasad pierwszeń-
stwa w przyjęciu do koła ło-
wieckiego. Przysługuje ono 
myśliwym zamieszkałym na 
terenie obwodu łowieckiego, 
jeżeli stanowią co najmniej 
50% członków koła łowiec-
kiego;

10) wprowadzenia zakazu wy-
konywania polowania w 
obecności lub przy udziale 
dziecka do 18 roku życia, 
pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej. 

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

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018

KWIECIEŃ
22 Dzień Ziemi (Earth Day)
24 Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

MAJ

12 Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (International Migratory Bird Day)

22 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
31 Dzień Bez Papierosa (Anti Tobacco Day)
31 Dzień Bociana Białego

Jest podpis prezydenta

Nowe prawo łowieckie 
stało się faktem

Siedem osobników będzie 
liczyło nowe stado żubrów w 
Puszczy Augustowskiej. W 
obecności wiceminister śro-
dowiska Małgorzaty Goliń-
skiej wypuszczono je z zagro-
dy adaptacyjnej.

Żubry (5 młodych krów oraz 
2 młode byki) pochodzą z Pusz-
czy Boreckiej. Po zakończonym 
procesie adaptacji zostały wy-
puszczone na terenie Nadle-
śnictwa Augustów ze specjalnie 
przygotowanej zagrody. Wcze-
śniej w Puszczy Augustowskiej 
realizowane były prace mające 
na celu przygotowanie siedliska 
dla żubrów (łąki, wodopoje, bu-
dowa zagrody aklimatyzacyjnej, 
budowa brogu i zakup karmy).

Żubry w Polsce w stanie wol-
nym żyły na koniec 2017 roku 
w 5 stadach:
l Puszcza Białowieska  

(654 osobniki),
l Bieszczady (487 osobników),
l Stado Zachodniopomorskie 

(216 osobników),
l Puszcza Knyszyńska (158 

osobników),
l Puszcza Borecka  

(120 osobników).
Utworzone stado bytować 

będzie na terenie Puszczy Au-
gustowskiej, która na podsta-
wie przeprowadzonych w ostat-
nich latach badań została 
uznana za teren, gdzie istnieją 
odpowiednie warunki przyrod-
nicze do utworzenia populacji 
żubrów.    

Wypuszczone żubry przez 
cały czas będą monitorowane 
telemetrycznie oraz nadzoro-
wane przez służby leśne przy 
wsparciu merytorycznym prof. 
dr hab. Wandy Olech-Piasec-
kiej oraz służb weterynaryj-
nych. - To wielki dzień dla re-
sortu środowiska. Żubr jest ko-
jarzony z Polską od wieków, od-
budowa jego populacji to 
ogromny sukces Polski - powie-
działa wiceminister środowiska 
Małgorzata Golińska. - 85 proc. 

żubrów w naszym kraju żyje w 
stanie wolnym, a prawie1/3 
światowej populacji żubra w 
Polsce - dodała.

W stanie wolnym na koniec 
2017 roku żyło 1635 osobni-
ków żubra (wraz z osobnikami 
w hodowli 1873 osobniki), tj. o 
ponad połowę więcej niż 15 lat 
temu. Warto zaznaczyć, że jesz-
cze wcześniej, tj. na początku 
XX wieku, żubry na wolności 
wyginęły (ostatni żubr w Pusz-
czy Białowieskiej został zabity 
w  kwietniu 1919 roku).

Skutkiem odbudowy popula-
cji z bardzo małej liczby osobni-
ków jest zbyt niska pula geno-
wa, przez co żubry są bardzo 
podatne na choroby.  Dlatego 
też pomimo stosunkowo dużej 
liczebności, gatunek ten wciąż 
wymaga od resortu środowiska 
prowadzenia czynnej ochrony. 
W ciągu ostatnich trzech lat 
wydano zezwolenia na wprowa-
dzenie z  hodowli do środowi-
ska łącznie 17 osobników.

W Puszczy Augustowskiej

Nowe stado żubrów

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej rozdysponuje 200 milio-
nów złotych z Funduszu Spój-
ności na systemy gospodaro-
wania wodami opadowymi 
w miastach. O dotacje będą 
mogły ubiegać się jednostki 
samorządu terytorialnego.

Jednym z istotniejszych proble-
mów na obszarach zurbanizowa-
nych w zakresie gospodarowania 
wodami są – występujące w coraz 
większym stopniu – podtopienia 
wynikające z braku możliwości 
zagospodarowania wód opado-
wych. Problem ten potęguje brak 
odpowiedniej ilości tzw. zielonej 
oraz błękitnej infrastruktury, czy-
li sposobów zagospodarowania 
wód deszczowych polegających na 
wykorzystaniu materiałów i me-
tod wspierających powrót do na-
turalnych funkcji hydrologicz-
nych na obszarach zurbanizowa-
nych. Dlatego Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej – w porozumieniu z Mi-
nisterstwem Środowiska – już po 
raz trzeci dofinansuje projekty 
mające na celu zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na 
terenach miejskich.

Pomoc otrzymają projekty doty-
czące między innymi budowy, roz-
budowy lub remontu: sieci kanali-
zacji deszczowej (w tym infrastruk-
tury towarzyszącej, która przyczy-
nia się do odprowadzania, zatrzy-
mania, retencjonowania, wykorzy-
stania lub oczyszczania wód opa-
dowych) oraz zbiorników wód opa-
dowych (wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, w tym na przykład 

urządzenia podczyszczające i in-
stalacje rozprowadzania zebranej 
wody). Na unijne pieniądze mogą 
też liczyć przedsięwzięcia polegają-
ce na likwidacji zasklepienia lub 
uszczelnienia gruntu poprzez sto-
sowanie wzmocnień przepuszczal-
nych dla wody (na przykład ażuro-
wych lub żwirowych).

Poziom współfinansowania 
w formie dotacji wyniesie maksy-
malnie 85 procent wartości wy-
datków kwalifikowanych projek-
tu. Lista projektów wybranych do 
dofinansowania powinna być zna-
na w pierwszym kwartale 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić 
jednostki samorządu terytorialne-
go (JST) i ich związki, działające 
w ich imieniu jednostki organiza-
cyjne, a także podmioty świadczące 
usługi publiczne w ramach realiza-
cji obowiązków własnych JST. 
Wsparcie będzie kierowane do ob-
szarów miast ujętych w projekcie 
polegającym na opracowaniu lub 
aktualizacji planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców, ale możliwa 
będzie również realizacja projektów 
w miastach, których gęstość zalud-
nienia jest wyższa niż 1200 miesz-
kańców/km2 (poza miastami zlo-
kalizowanymi w województwie 
łódzkim i dolnośląskim) oraz na ob-
szarach gmin miejskich ujętych 
w kontrakcie terytorialnym dla da-
nego województwa według stanu 
na dzień 31 października 2016 r.

Dotychczas odbyły się dwa po-
dobne nabory konkursowe, w wy-
niku których zawarto 19 umów 
na kwotę unijnego dofinansowa-
nia w wysokości około 573 milio-
nów złotych.

Można już pobierać i skła-
dać wnioski o dotacje na wy-
mianę kotłów grzewczych, 
montaż kolektorów słonecz-
nych i usuwanie azbestu. O 
dotacje mogą występować ci 
częstochowianie, którzy za-
mierzają dopiero zainwesto-
wać w nowe źródło ciepła lub 
usunąć azbest.

Druki wniosków dostępne są 
w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta Częstochowy 
(czynne w godzinach pracy UM) i 
na stronie  www.czestochowa.pl

W związku z postępowaniem 
nadzorczym RIO w stosunku do 
pierwotnych uchwał, w nowych 
uchwałach, które się właśnie 
uprawomocniły, o dotacje na ra-
zie mogą występować tylko 
mieszkańcy, którzy  zamierzają  

dokonać wymiany kotła grzew-
czego starego typu, zamontować 
kolektory słoneczne lub usunąć 
azbest.  Zgodnie z przyjętą przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową 
interpretacją przepisów dotacja-
mi można objąć tylko przedsię-
wzięcia planowane do realizacji.

Szczegółowych informacji w 
zakresie tegorocznych dotacji 
ekologicznych udzielają pracow-
nicy Wydziału Ochrony Środowi-
ska w pok. 22 Urzędu Miasta, 
którzy pomogą również spraw-
dzić wniosek przed złożeniem   
(tel. kontaktowy: 34 3707270 i 
34 3707271).

O całej procedurze dotacyjnej 
oraz wzory wniosków do pobra-
nia znajdziemy w dziale Miasto-
-Środowisko portalu miejskiego: 
www.czes tochowa.p l/pa -
ge/6199,dotacje.html

Można składać wnioski

Dotacje ekologiczne

Opracowała: kg

Z Funduszu Spójności

200 milionów  
na wody opadowe!

http://www.czestochowa.pl/
http://www.czestochowa.pl/page/6199,dotacje.html
http://www.czestochowa.pl/page/6199,dotacje.html
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Siatkówka

AZS wygrał I ligę!  
W piątym meczu finałowym

Football amerykański

Powrót Świętych! 

Siatkarze częstochowskiego 
AZS-u pokonali   w środę, 11 
kwietnia przed własną pu-
blicznością 3:1 Lechię Toma-
szów Mazowiecki i cieszyli się 
ze złotych medali w I lidze. 
Teraz drużynę Krzysztofa 
Stelmacha czekają baraże, 
których stawką jest miejsce w 
PlusLidze.

– To był prawdziwy horror – 
uważa atakujący AZS-u Bartosz 
Krzysiek. – W pierwszych dwóch 
meczach w Częstochowie zostali-
śmy wypunktowani, rywale wy-
korzystali każdą naszą słabość. 
Po drugim spotkaniu miny były 
nietęgie, w głowach był bałagan. 
Na szczęście podnieśliśmy się, w 
czym ogromna zasługa sztabu 
szkoleniowego i dzięki temu je-
steśmy mistrzami I ligi.  

Decydujący mecz lepiej rozpo-
częli gospodarze, którzy prowa-
dzili 3:1. W dalszej części seta 
obie drużyny były w kontakcie, 
choć minimalną przewagę mieli 

częstochowianie. Dopiero po sku-
tecznym kontrataku Bartosza 
Krzyśka akademicy odskoczyli na 
cztery punkty (18:14). AZS nie 
pozwolił rywalom odmienić losów 
tej odsłony i wygrał 25:21.

W drugiej odsłonie oglądali-
śmy zupełnie inne oblicze AZS-
-u. Częstochowianie sprawiali 
wrażenie zagubionych, co skrzęt-
nie wykorzystywali goście. Osta-
tecznie set zakończył się zwycię-
stwem Lechii 25:16.

W trzeciej partii podopieczni 
Krzysztofa Stelmacha prowadzili 
już 12:8, ale roztrwonili tę prze-
wagę i w końcówce zrobiło się 
nerwowo. Przy stanie 24:24 sku-
tecznie ze środka zaatakował 
Sławomir Stolc, a chwilę później 
punktowym blokiem popisał się 
Bartosz Krzysiek.

Pierwsze trzy akcje czwartego 
seta należały do częstochowian. 
Po skutecznym kontrataku Mo-
ustaphy M’Baye przewaga AZS-u 
wynosiła już pięć punktów (14:9). 
Wówczas w polu zagrywki poja-

wił się Mateusz Frąc i to dzięki 
niemu drużyna z Tomaszowa 
Mazowieckiego zbliżyła się do 
akademików na jeden punkt 
(14:13). W końcówce AZS zdołał 
odskoczyć na trzy „oczka” 
(20:17), ale znów przypomniał o 
sobie Frąc. Po jego zagrywce 
przewaga gospodarzy stopniała 
do jednego punkty (21:20). Dwa 
ostatnie punkty dla częstocho-
wian zdobył świetnie dyspono-
wany tego dnia Bartosz Krzysiek.

KR
AZS Częstochowa – KS 

Lechia Tomaszów 
Mazowiecki 3:1

(25:21, 16:25, 26:24, 25:22)
AZS: Bućko, Stolc, M’Baye, Sza-

niawski, Krzysiek, Szczurek, 
Koziura (libero) oraz Macheta 
(libero), Busch, Rećko, Mańko 
i Magnuszewski

Lechia: Musiał, Neroj, Błoński, 
Buniak, Gutkowski, Toma, 
Ogórek (libero) oraz Kącki, Mi-
niak, Janikowski, Frąc i Ober-
meler

Nowa rekrutacja, nowa liga, 
nowy zarząd, stara drużyna, 
tak pokrótce można opisać 
powrót popularnych Świętych 
na sportowe boiska naszego 
miasta. Częstochowski klub 
właśnie wznowił swoją działal-
ność i już w tym roku będzie-
my mogli śledzić jego poczy-
nania w nowo powstałych, zre-
formowanych rozgrywkach 
futbolu amerykańskiego.

Saints, przez kilka ostatnich 
lat z dużym powodzeniem grali w 
Polskiej Lidze Futbolu Amery-
kańskiego, wielokrotnie docho-
dzili do rozgrywek posezono-
wych drugiej ligi, a w 2015r 
awansowali nawet do pierwszej 
ligi. Nagle, w 2016r zniknęli, te-
raz po prawie dwuletniej prze-
rwie pragną by klub, mający za 
sobą duże zmiany, wrócił do 
dawnego poziomu, a w niedale-
kiej przyszłości nawet go przebił.

Wielu z nas, byłych zawodni-
ków, mocno tęskniło za klubem, 
za futbolem, dodatkowo otrzy-
mywaliśmy liczne zapytania od 
kibiców, a nawet rywali, w typie: 
co stało się z drużyną, kiedy wra-
camy. W końcu zdecydowaliśmy 
się zabrać do pracy i stworzyć 
coś na wzór naszego dawnego 
zespołu, oczywiście uwzględnia-
jąc poprzednie błędy, by tak 
przykra sytuacja już się nie po-
wtórzyła. Wtedy z powodu nie do 
końca odpowiedniego zarządza-
nia klubem, wynikających z tego 
nagłych kłopotów finansowych, 
trzeba było przerwać działal-
ność. Chcielibyśmy przy okazji 
przeprosić wszystkich naszych 
fanów, bo tak naprawdę nigdy 
do końca nie wyjaśniliśmy co się 
stało oraz z jakiego powodu znik-
nęliśmy tak nieoczekiwanie. - 
mówi Dominik Tomalski, czło-
nek całkowicie odmienionego za-
rządu Świętych.

Futbol amerykański w Polsce 
wystartował w 2006r, i często 
nazywany był najszybciej rozwi-
jającym się sportem w naszym 
kraju. Początkowa pojedyncza 
liczba klubów, błyskawicznie 
urosła do prawie setki zespołów 
rywalizujących w sześciu kla-
sach rozgrywkowych, a finały 
odbywające się na boiskach 
szkolnych przeniosły się na Sta-
dion Narodowy, czy na Stadion 
Miejski we Wrocławiu. Jednak 
podczas nieobecności Saints, w 
polskim świecie futbolu doszło 
do ważnego rozłamu, cztery z 
pięciu najlepszych klubów po-
stanowiło założyć nowe rozgryw-
ki pod nazwą: Liga Futbolu Ame-
rykańskiego. Wkrótce dołączyła 
do nich większość liczących się 
zespołów w naszym kraju. Za 
przykładem innych, poszli rów-
nież Święci decydując się na 
start w nowej, ekspresowo szyb-
ko rozwijającej się organizacji. 

Stawiamy na nową ligę, która 
oferuje większą współpracę oraz 
przejrzystość działań, chcemy 
również uczyć się od najlepszych 
i grać przeciwko najlepszym w 
kraju. - dodaje Tomalski.

Duża ilość zawodników Świę-
tych, podczas dwu sezonowej  
absencji klubu w rozgrywkach, 
szybko znalazła możliwość gry w 

innych drużynach z pobliskich 
miast, często grających na jesz-
cze wyższym poziomie niż daw-
niej Saints. Teraz większość z 
nich wraca do Częstochowy, z 
dodatkowym bagażem doświad-
czeń i umiejętności, gotowi na 
nowe wyzwania w barwach daw-
nej drużyny. Wśród nich jest 
między innymi Jacek Wróblew-
ski, główny filar ofensywy Repre-
zentacji Polski w futbolu amery-
kańskim.

- Powoli przekonuje się, że mo-
ja futbolowa “data przydatności”, 
z każdym kolejnym rokiem jest 
coraz krótsza, dlatego jak każdy 
sportowiec chciałbym aby ta 
przygoda zakończyła się w miej-
scu gdzie tak naprawdę się roz-
poczęła. Ponowna możliwość re-
prezentowania mojego rodzinne-
go miasta oraz jego mieszkańców 
jest dla mnie bardzo ważna dlate-
go bogatszy w doświadczenia, za-
równo sportowe jak i organizacyj-
ne, chciałbym wraz nowym za-
rządem stworzyć w naszym mie-
ście fundamenty klubu sporto-
wego, który już na stałe wpisze 
się w karty częstochowskiego 
sportu. - tłumaczy Wróblewski

Co ciekawe Święci w swoim 
pierwszym sezonie po powrocie, 
formułę rozgrywek 11-osobo-
wych zamienią na nietypowe 
9-osobowe. W Polsce będzie to 
całkowity debiut takiej formuły, 
oferujący większą ilość miejska 
na boisku, a tym samym, teore-
tycznie łatwiejsze zdobywanie 
punktów, co wiąże się ze zwięk-
szeniem widowiskowości spo-
tkań. Co więcej spotkania będą 
rozgrywane w formule mini tur-
niejów, więc jednego dnia bę-
dziemy mogli zobaczyć kilka 
starć różnych zespołów. Nie 
zmieni się za to atmosfera me-
czów, która rodem ze Stanów 
Zjednoczonych kojarzona jest z 
rodzinną i przyjazną atmosferą. 
Dmuchane zamki dla dzieci, do-
bre jedzenie, efektowne wprowa-
dzenia drużyn, profesjonalny ko-
mentarz oraz wiele innych atrak-
cji, plus oczywiście ogromne 
sportowe emocje, czyli to z czego 
Częstochowa była znana na fut-
bolowej mapie Polski, znów za-
gości w naszym mieście. Start 
rozgrywek przewidywany jest w 
okresie między lipcem, a sierp-
niem tego roku.

Święci, w związku z powro-
tem, szukają również nowych, 
chętnych osób, do spróbowania 
swoich sił w futbolu amerykań-
skim. Przypomnijmy, że w futbo-
lu miejsce dla siebie znajdą oso-
by o przeróżnych warunkach fi-
zycznych i umiejętnościach. Po-
trzebni są zarówno duzi, silni, 
ciężcy zawodnicy , jak i sprytni, 
szybcy, mniejsi, dla których ci 
pierwsi robią miejsce na boisku. 
Różnorodność zawodników i ich 
umiejętności jest naprawdę du-
ża. W końcu jak mówił legendar-
ny amerykański trener: „W fut-
bol gra się rękami, nogami i bar-
kami, ale głównie wszystkim tym 
co mamy powyżej szyi”. Więcej 
informacji o rekrutacji i nie tyl-
ko, znajdziecie na profilu „Święci 
Częstochowa” na Facebooku. 

Bartek Marciniak
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42-200 Częstochowa, al. NMP 51
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Częstochowski Raków prze-
grał w środę, 11 kwietnia na 
wyjeździe 0:2 z Zagłębiem So-
snowiec. To trzecia porażka 
drużyny Marka Papszuna w 
rundzie wiosennej Nice 1 Ligi.  

Częstochowianie jechali do 
Sosnowca z nadziejami na ko-
rzystny wynik. Tym bardziej, że 
w poprzednim meczu pokonali 
na wyjeździe wyżej notowaną 
Stal Mielec.

Środowy mecz w Sosnowcu 
rozpoczął się od ataków Rakowa. 
W 8. minucie Piotra Malinow-
skiego powstrzymał w polu kar-
nym bramkarz Zagłębia. Począt-
kowo sędzia wskazał na jede-
nastkę, ale po konsultacji z arbi-

trem bocznym anulował swoją 
decyzję. W 15. minucie do głosu 
doszli sosnowiczanie. Znakomi-
tym strzałem popisał się Callum 
Rzonca i Zagłębie wyszło na pro-
wadzenie. Osiem minut później 
było już 2:0 dla gospodarzy. 
Martin Pribula zdobył bramkę 
po kontrataku.  

Od początku drugiej połowy w 
miejsce Rafała Figla i Huberta 
Tomalskiego na boisku pojawili 
się Artem Rakhmanov oraz Mi-
łosz Szczepański.  

Częstochowianom trudno by-
ło stworzyć dogodne sytuacje, 
ponieważ gospodarze cofnęli się i 
bronili dwubramkowej przewagi. 
Raków zaczął ryzykować, a Za-
głębie czyhało na kontry. W koń-

cówce “czerwono-niebiescy” byli 
blisko zdobycia kontaktowego 
gola. Niestety Andrzej Niewulis 
trafił w słupek, a strzał Szcze-
pańskiego był niecelny.  

Kolejny mecz Raków rozegra 
w niedzielę, 15 kwietnia o godz. 
17.45 na stadionie przy ul. Li-
manowskiego. Rywalem często-
chowian będzie Chrobry Głogów.  

KR
Zagłębie Sosnowiec - RKS 

Raków Częstochowa 2:0 (2:0)

RKS Raków: Szumski - Nie-
wulis, Figiel (46. Rakhmanov), 
Radwański, Czerkas (74. Wój-
cik), Formella, Malinowski, 
Tomalski (Szczepański), Mon-
dek, Góra, Łabojko.

Piłka nożna

Porażka Rakowa w zaległym meczu

W piątek, 13 kwietnia for-
BET Włókniarz meczem z Gru-
pą Azoty Unia Tarnów zainau-
guruje PGE Ekstraligę w Czę-
stochowie.  

Skazywana przez wielu eks-
pertów na degradację tarnowska 
Unia na inaugurację sezonu po-
konała na własnym torze Fa-
lubaz Zieloną Górę. Zwycięstwo 
zapewniła sobie w ostatnim wy-
ścigu, dzięki kapitalnej dyspozy-
cji Nickiego Pedersena. Z dobrej 
strony pokazali się również Peter 
Kildemand i Kenneth Bjerre. Ca-
ła trójka w przeszłości ścigała się 
w barwach forBET Włókniarza.

W 1. kolejce po niesamowitym 
meczu w Grudziądzu częstocho-
wianie zremisowali z kolei   z tam-
tejszym GKM-em 45:45. Fanta-
styczny występ zanotował Fre-
drik Lindgren, kroku dotrzymy-
wał mu Leon Madsen. Ważne 

punkty zdobył także Matej Zagar.
W piątek forBET Włókniarz 

powinien pokonać Unię Tarnów. 
Prezes częstochowskiego klubu 
Michał Świącik daleki jest jed-
nak od stawiania swojej drużyny 
w roli faworyta. - Do Unii Tarnów 
podchodzimy z dużą pokorą. W 
Częstochowie to oni będą mieć 
mniejszą presję - zauważa. - W 
tym miejscu przypomnę tylko 
mecz z Grudziądzem z zeszłego 
sezonu. Nawet w naszym klubie 
byli tacy, którzy twierdzili, że to 
będzie spacerek. Wszyscy wie-
my, jak się to skończyło.  

Sternik Włókniarza dodaje, że 
oprócz trzech solidnych obco-
krajowców Unia ma składzie Ja-
kuba Jamroga, który potrafi jeź-
dzić na częstochowskich torze 
oraz wcale nie najsłabszego ju-
niora - Patryka Rolnickiego.

W stosunku do meczu w Gru-
dziądzu w awizowanym składzie 

„lwów” trener Marek Cieślak po-
zamieniał miejscami Fredrika 
Lindgrena i Adriana Miedziń-
skiego. Tym razem to Szwed bę-
dzie prowadzącym parę.

Piątkowy mecz rozpocznie się 
punktualnie o godz. 19.30.

KR
Awizowane składy:

forBET Włókniarz Cz-wa
9. Leon Madsen
10. Tobiasz Musielak
11. Fredrik Lindgrern
12. Adrian Miedziński
13. Matej Zagar
14. Adrian Woźniak
15. Michał Gruchalski

Grupa Azoty Unia Tarnów
1. Nicki Pedersen
2. Artur Mroczka
3. Peter Kildemand
4. Jakub Jamróg
5. Kenneth Bjerre
6. Patryk Rolnicki
7. Kacper Konieczny  

Inauguracja sezonu żużlowego w Częstochowie

forBET Włókniarz podejmuje Unię Tarnów
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Miłość ma wiele twarzy

Jak zostać milionerką 
(Barbara Piasecka-Johnson)

Z wszystkich perfum  
najpiękniejszy jest zapach pieniędzy

Barbara Piasecka przyjechała do Stanów 
Zjednoczonych z Polski w 1968 roku. Miała 31 
lat, 100 dolarów w kieszeni płaszcza i dyplom 
ukończenia historii sztuki. Słabo znała an-
gielski. Ameryka była dla niej, podobnie jak 
dla wielu młodych Polek i Polaków krainą ma-
rzeń, miejscem gdzie można spełnić skryte 
pragnienia. Tam przecież pucybut zmienia się 
w milionera, a pieniądze- jeśli się tylko dobrze 
rozejrzeć- leżą na ulicy. A gdyby okazało się, 

że nie na każdej, zawsze można spotkać księ-
cia z  bajki o  Kopciuszku, a  przynajmniej go 
poszukać, tak jak to zrobiła Marylin Monroe 
w filmie „Mężczyźni lubią blondynki”. Że ksią-
żę może być stary, brzydki i na dodatek nie-
godny, że trzeba znosić jego humory i zdra-
dy... Cóż, nic nie ma za darmo, wszystko w ży-
ciu ma swoją cenę, za którą trzeba zapłacić. 

Po przyjeździe do Ameryki Piasecka dosta-
ła posadę pokojówki. Zatrudniła ją Esther (Es-
si) Underwood, druga żona Sewarda Johnso-
na, dziedzica firmy farmaceutycznej Johnson 
& Johnson. Musiała wywrzeć na nim duże 
wrażenie, bo już 15 miesięcy później znacznie 
poprawił się jej status zawodowy i materialny. 
Zajmowała elegancki apartament przy Sut-
ton Place w  Nowym Jorku opłacany przez 
Johnsona i zarabiała 12 tysięcy dolarów rocz-
nie pracując dla swojego dobrodzieja jako ku-
rator sztuki. Towarzyszyła mu w  czynno-
ściach zawodowych, ale też w  przyjemno-
ściach poza pracą, np. w płetwonurkowaniu.

Kilkanaście miesięcy później byli już mał-
żeństwem. Pobrali się 11 listopada 1971 roku, 
w  osiem dni po rozwodzie Johnsona. Ona 
miała 34 lata, on 76. Basia Piasecka oczaro-
wała i  zniewoliła swoim urokiem Sewarda 
Johnsona, rujnując jego drugie, trwające trzy-
dzieści dwa lata małżeństwo - skwitował ten 
związek jeden z adwokatów sześciorga dzieci 
milionera. Właśnie, kim był Seward Johnson, 
którego Barbara nazywała po jego śmierci 
(zmarł w wieku 87 lat) miłością jej życia, naj-

wspanialszym, wybranym mężczyzną. 
Nie cieszył się – najdelikatniej mówiąc – 

najlepszą reputacją. W trakcie batalii o spa-
dek ujawniono bulwersujące szczegóły z życia 
zmarłego milionera. Zarzucono mu np. nie-
normalne potrzeby seksualne, fobie i  za-
chcianki (np. zakupił odrzutowiec, by ze swo-
im ulubionym psem móc latać do Włoch, 
a  archiwa Instytutu Harbor Branch kazał 
przepisać na tabliczki gliniane, aby ewentual-
ni przybysze z innych planet mogli zapoznać 
się z naszą cywilizacją). Nie brakowało także 
skandalicznych historii związanych z  życiem 
sześciu córek i  synów Johnsona. Mówiono 
o  dewiacjach seksualnych, uzależnieniu od 

narkotyków, dramatycznych rozwodach, bra-
ku równowagi psychicznej i  próbach samo-
bójczych. Szóstka dzieci Johnsona równie 
ostro wystąpiła przeciwko macosze i wdowie 
(która wiekiem była młodsza od nich), na któ-
rej – a jakże - również nie pozostawiono su-
chej nitki. Przekonywali, że życie Johnsona 
z Barbara Piasecką miało być koszmarem ist-
nienia w  izolacji od świata, pod przymusem, 
przy stosowaniu tortur psychicznych, a w cza-
sie, gdy milioner sporządzał testament, cier-
piał na zniedołężnienie starcze i  częściową 
utratę świadomości – i  na dodatek Barbara 
Piasecka miała go zastraszać.  

To był szok, nawet dla Amerykanów, którzy 
przecież jak żaden inny naród, kochają i pożą-
dają pieniądze, z  intensywnością nieznaną 
gdzie indziej. Tak obrzydliwej i zawstydzającej 
walki o  spadek jeszcze nie widziano. Proces 
był najdłuższym (trwał 17 tygodni), najbar-
dziej kosztownym (koszty sądowe wyniosły 
24 miliony dolarów) i  najbardziej sensacyj-
nym (śmiercią grożono nawet sędzinie) pro-
cesem w  sprawie spadku w  historii Stanów 
Zjednoczonych. W  konsekwencji uzyskano 
porozumienie, z  którego jednak nikt nie był 
zadowolony. Walka toczyła się przecież o pół 
miliarda dolarów, z czego Barbara otrzymała 
„tylko” 350 milionów, a dorosłe dzieci John-
sona resztę.  

Każda  ze stron chciała jednak dostać 
wszystko.

SingielBarbara Piasecka-Johnson BP-J Getty images

Ślub z Sewardem Johnsonem BP-J Getty images
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 223; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 60; 

serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3800; teleturniej muz.
09:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 245; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3294
10:35 Jeden z dziesięciu; 

10/105; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria IV, 

odc. 19/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Rok w zagrodzie
12:50 Natura w Jedynce – 

Niedźwiedzie w lasach 
Skandynawii 2; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2017); reż.:Oliver Goetzl, 
Ivo Norenberg

13:45 Elif; s.II; odc. 224 (Elif, 
bolum 224); serial; Turcja 
(2014)

14:45 Korona królów; odc. 
62; telenowela historyczna 
TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; s.II; 

odc. 28; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3801; teleturniej muz.
17:55 Leśniczówka; odc. 14
18:25 Leśniczówka; odc. 15
18:55 Jeden z dziesięciu; 

11/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /28/; teleturniej
21:35 Korzenie; ep. 3/8; 

serial; USA (2016)
22:35 Weekendowy Hit 

Jedynki – Gwiazda; film 
obyczajowy; USA (1993); 
reż.:Michael Miller; 
wyk.:Jennie Garth, Graig 
Bierko, Terry Farrell

00:10 Tanie Dranie
00:45 Igrzyska śmierci: 

Kosogłos; Cz. I; film akcji; 
USA (2014); reż.:Francis 
Lawrence; wyk.:Jennifer 
Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody 
Harrelson, Philip Seymour 
Hoffman, Donald 
Sutherland

02:55 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

03:40 Notacje – Notacje 
katyńskie. Dobrochna 
Konrad. Drzewa 
wyrastały z ich krwi.; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 134 
ed. 3; teleturniej

06:00 Za marzenia; odc. 6; 
serial TVP

06:50 Anna Dymna - 
spotkajmy się

07:20 Na sygnale; odc. 34 
„Ukrainka na czarno”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

Ekstra
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

61 „Biznes is biznes”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1843; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 135 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 114 
(odc 69); serial 
obyczajowy; Turcja (2015)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:25 Zakupy pod kontrolą 
(3); reality show

14:55 Za marzenia; odc. 6; 
serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2342; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 198 
ed. 4; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

62 „Walka z lenistwem”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 35 
„Halloween”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1843; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1844; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s. VIII odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

21:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

22:15 Krąg podejrzanych; 
odc. 6, Portfel; serial; 
Hiszpania (2016)

23:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 6; serial; USA 
(2013)

00:40 Barbershop 2: Z 
powrotem w interesie; 
komedia; USA (2004); 
reż.:Kevin Rodney 
Sullivan; wyk.:Ice Cube, 
Cedric the Entertainer, 
Sean Patrick Thomas, 
Troy Garity

02:35 Straszny film 4; 
komedia; USA (2006); 
reż.:David Zucker; 
wyk.:Anna Faris, Regina 
Hall, Craig Bierko, Simon 
Rex, Anthony Anderson

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (660); 
serial paradokumentalny

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

9:30 SuperPies (6); magazyn 
poradnikowy

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (15); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (748); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (139); serial 
paradokumentalny. 
Dziewczyna z polsko-
romskiej rodziny zostaje 
porwana. Matka 
podejrzewa, że miał z tym 
związek jej chłopak, 
którego nie akceptowali. 
Chrobociński dziwnie...

13:00 Trudne sprawy (785); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2672); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (831); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (214); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (204); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2673); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (522); serial 
komediowy. Dalsze 
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 (6); program 
rozrywkowy

22:10 Star Trek: W 
nieznane; film SF, 
Hongkong/Chiny/USA 
2016. Kapitan Kirk i jego 
ludzie mają ocalić 
towarzyszy kobiety, która 
dotarła do Yorktown w 
kapsule ratunkowej. 
Załoga wpada w 
pułapkę....

0:55 Droga bez powrotu 6: 
Hotel na uboczu; horror, 
USA 2014. Były makler 
giełdowy Danny dziedziczy 
pensjonat. Na miejsce 
przybywa wraz z 
dziewczyną oraz grupą 
przyjaciół. Wkrótce 
znajomi Danny’ego zostają 
brutalnie...

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5278) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(2/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(24/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2227) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (893) - 
program obyczajowy. 
Joanna i Łukasz 
Pastuszakowie są 
małżeństwem z 
piętnastoletnim stażem. 
Łukasz jest kierownikiem 
budowy i od ponad 
dziesięciu lat pracuje w 
Niemczech, przyjeżdżając 
do domu raz na miesiąc. 
Pewnego dnia Łukasz 
oznajmia żonie, że wraca 
do domu na stałe…

12:00 Szkoła (545) - 
program 

13:00 19 + (246) - program
13:30 Szpital (782) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (546) - 
program 

16:30 19 + (247) - program
17:00 Ukryta prawda (894) - 

program obyczajowy. 
25-letni Andrzej to 
wycofany, żyjący we 
własnym świecie maniak 
gier komputerowych. Nie 
potrafi znaleźć sobie 
dziewczyny, co martwi 
jego ukochanego dziadka 
Zenona (70), który go 
wychowywał, ponieważ 
jego rodzice zajmowali się 
głównie rozkręcaniem 
własnych biznesów…

18:00 Szpital (783) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7408)
19:35 Sport (7391)
19:45 Pogoda (7388)
19:50 Uwaga! (5279) - 

program; 
20:00 Łowca czarownic - 

film przygodowy, USA/
Chiny/Kanada 2015

22:25 Nienarodzony - film 
horror, USA 2009. Młoda 
dziewczyna, Casey Beldon 
(Odette Yustman), zaczyna 
być dręczona koszmarami. 
Wydaje się jej również, że 
ktoś lub coś pojawiło się 
w jej życiu, bo nieustannie 
dochodzi do tajemniczych 
wydarzeń. Casey zwraca 
się o pomoc do rabina 
Sendaka (Gary Oldman)…

00:10 Kuba Wojewódzki 12 
(8/13) - talk show

01:10 Iron Majdan (5/10) - 
program

02:10 Twarz - kulisy 
produkcji filmu 

02:25 Uwaga! (5279) 
02:40 Moc Magii(TVN noc) 

(97/150) 
03:45 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 34

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 72

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 18

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 17

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 21

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 5

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 19

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 72. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

20:00 Człowiek pies; akcja, 
Francja, Wielka Brytania, 
USA 2005. Danny to 
mężczyzna o umyśle 
dziecka, którego Bart, jego 
„pan i właściciel”, 
wyszkolił na idealną 
maszynę do zabijania…

22:00 Maksimum ryzyka; 
akcja, USA 1996. Policjant 
Alain Moreau (Jean-
Claude Van Damme) traci 
swojego brata bliźniaka. 
Chcąc dowiedzieć się 
dlaczego zginął przyjmuje 
jego tożsamość i wkracza 
w świat rosyjskiej mafii…

00:10 Poszukiwany; akcja, 
USA 1997. Niesłusznie 
skazany za morderstwo, 
sierżant piechoty morskiej, 
dostaje szansę 
rehabilitacji. Ceną za 
wolność jest służba w 
oddziale specjalnym. 
Niestety podczas misji 
popełnia błąd...

02:00 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 36

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6. W tym 
odcinku kulisy likwidacji 
magazynu amfetaminy…

05:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Korona królów; odc. 
34; telenowela historyczna 
TVP

06:05 Na sygnale; odc. 178 
„Seks i cała reszta”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 179 
„Dość”; serial 
fabularyzowany TVP

07:05 Wojna domowa; odc. 
3/15 - Wywiadówka; serial 
komediowy TVP

07:40 Wojna domowa; odc. 
4/15 - Pierwszy dzień; 
serial komediowy TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
777; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; odc. 58 
„Pstrykasz więc jesteś”; 
serial komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 59 
„Młodość nie zna 
strachu”; serial 
komediowy TVP

10:25 Na dobre i na złe; odc. 
703; serial TVP

11:25 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
171 - Cień podejrzeń; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
172 - Złoty saganek; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe - 
Męska decyzja, odc.23; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 179 
„Dość”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 64 - 
Trzy życzenia; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
173 - Ostatnie dni; serial 
kryminalny TVP

20:20 Tajemnica jeziora; 
odc. 1; serial; Francja 
(2015)

21:20 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

22:20 Ranczo; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
174 - Panaceum; serial 
kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; odc. 
244; serial TVP

01:10 Oficer; odc.11/13 -  
Napad; serial TVP

02:20 Oficer; odc.12/13 - 
Narodziny; serial TVP

03:30 Wojna domowa; odc. 
3/15; serial TVP

04:05 Wojna domowa; odc. 
4/15; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 58; 
serial komediowy TVP

05:20 Ukryta prawda (200) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (294) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (13/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(11/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (1) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (14/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (468) - 
program sądowy

14:55 Szpital (295) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(12/22) - serial S-F, USA. 
Młoda mężatka Melinda 
Gordon jest obdarzona 
niecodziennym darem: ma 
zdolność porozumiewania 
się z duszami zmarłych…

16:55 Przepis na życie 3 (2) 
- serial obyczajowy

17:55 Zabójcza broń (1/18) - 
serial, USA. Kapitan 
Brooks Avery powierza 
nowemu duetowi pierwszą 
sprawę. Już na początku 
Riggs wciąga Murtaugh w 
niebezpieczny pościg, 
który kończy się 
strzelaniną z dilerami 
narkotyków…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Dary anioła: Miasto 

kości - film przygodowy, 
USA/Niemcy/Kanada 
2013.  Clary Fray, na 
pierwszy rzut oka 
przeciętna nastolatka, 
odkrywa, że w 
rzeczywistości wywodzi 
się z pradawnego klanu 
Nocnych Łowców, 
sekretnej kasty 
wojowniczych pół-
aniołów, którzy od dawien 
dawna bronią naszego 
nieświadomego 
zagrożenia świata przed 
demonami…

22:45 Zanim odejdą wody - 
komedia, USA 2010. Peter 
Highman za pięć dni ma 
po raz pierwszy zostać 
ojcem. Spieszy się na 
samolot z Atlanty do 
domu, gdyż pragnie 
towarzyszyć żonie 
podczas porodu…

00:45 Strzelec (2/10) - serial 
01:45 Kevyn Aucoin: W 

pułapce sukcesu - film 
dokumentalny, USA 2017. 
Kevyn Aucoin do dziś 
uchodzi za jednego z 
najsłynniejszych 
makijażystów modelek i 
celebrytów, który 
pracował w latach 
dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku…

03:40 Moc Magii (97/150) - 
program

05:45 Wszystko o jedzeniu 2 
(13) - program lifestylowy

06:20 Idealna niania 9 
(6/12) - program 

07:05 Ugotowani 11 (2/12) - 
program inne

08:05 Sekrety lekarzy 4 
(6/12) - reality show

09:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (6/12) - 
program

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (8/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (1/13) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 
14 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Misja ratunkowa 
(6/10) - program

13:35 W czym do ślubu? 3 
(6/12) - reality show

14:05 W czym do ślubu? 2 
(8/10) - reality show

14:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show

15:20 Agentki czystości 
(6/13) - program 
lifestylowy

15:50 Zamiana żon. USA 
(6/7) - program 
lifestylowy

16:50 Kulisy sławy EXTRA 
(6/9) - program 
lifestylowy

17:25 Gwiazdy prywatnie 2 
(6/8) - program 
lifestylowy 

18:00 Ugotowani 11 (3/12) - 
program

19:00 Afera fryzjera 4 (7/10) 
- program rozrywkowy

19:45 Kuchenne rewolucje 
13 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:50 Extraordinary People: 
The Boys With No Skin - 
dokument

21:55 Zaskocz mnie! (7/10) - 
program rozrywkowy

22:30 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

23:30 Transmodele
00:30 Poród na pustkowiu 

(5/7) - program 
obyczajowy (dozwolone 
od lat 18)

01:25 Internet zrujnował mi 
życie (1/6) - program 
dokumentalny

01:55 W roli głównej – 
Hanna Lis (5/8) - talk 
show

02:25 W roli głównej – 
Agata Młynarska (4/6) - 
talk show 

02:55 W roli głównej – 
Katarzyna Niezgoda (8) - 
talk show 

03:25 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn 

03:55 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn 

04:25 Wiem, co jem 4 (15) - 
magazyn 

04:50 Wiem, co jem (9/16) - 
magazyn 

08:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/4F (2)

10:05 Football’s Greatest 
stage

10:40 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Niemcy - 
Brazylia

12:40 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Podsumowanie 
sezonu zasadniczego

13:45 Jedziemy na Mundial
14:45 Piłka nożna - Liga 

Europy - 1/4F (2)
16:55 Boks - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Szwecja

20:25 Jeździectwo - Finał 
Pucharu Świata - Skoki 
przez przeszkody - 
konkurs 2; relacja

22:35 Sportowy Wieczór
23:10 e-sport - magazyn
23:45 Boks - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Szwecja

01:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (2) 

07:01 Dojrzalsi; magazyn 
publicystyczny

07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 Dokument w obiektywie; 

magazyn
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Sprawa dla reportera
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Gen miłosierdzia; film 

dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Sola Scriptura; reportaż
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:45 Antenowe remanenty
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Niepokonani; reportaż
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Moja Praca; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Wiatr od morza; 

magazyn
17:31 Aktualności Flesz
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Twarze TV Katowice; 

felieton
18:01 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Film dokum.
19:58 POGODA
20:00 Moja Praca; magazyn
20:30 Wiatr od morza; 

magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Gen miłosierdzia; film 

dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Antenowe remanenty
02:25 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
02:40 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:15 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Gen miłosierdzia; film 

dokum.
06:35 Moja Praca; magazyn

06:50 Był taki dzień – 13 
kwietnia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Smoleński Lot; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (66) 
Wanilia; cykl reportaży

08:35 Podwodna Polska – 
Śladami dawnego 
górnictwa; reportaż

09:10 Pogranicze w ogniu; 
odc. 23/24; serial TVP

10:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Łączka na Powązkach - 
tajemnice kwatery ofiar 
komunizmu.; cykl report.

10:45 Podróże z historią; 
s.III; odc. 33 Jak smakują 
Kresy?; cykl dokum.

11:20 Taśmy bezpieki
11:50 Nasz generał 

Franciszek Kamiński; film 
dokumentalny

12:30 Krajobraz po cudzie; 
reportaż

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Karaś z tygrysiej 
eskadry

13:30 Sensacje XX wieku – 
Najgłębsza tajemnica  
cz. 1-2; cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Jeńcy; cz. 2; 
cykl dokumentalny

15:10 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 2/4 
(odc. 2/4); Wielka Brytania 
(2011)

16:40 Historia Polski – 
Poświęcając życie 
prawdzie; film 
dokumentalny; 
reż.:Grażyna Czermińska

17:25 Goniec historyczny 
IPN; magazyn

17:50 Janosik; odc. 3/13 - W 
obcej skórze; serial TVP

18:45 Sensacje XX wieku – 
Zemsta; cykl 
dokumentalny

19:25 Sensacje XX wieku – 
Operacja Zeppelin; cykl 
dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 33; 
magazyn

20:30 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 4/4 Powiew 
śmierci; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

21:30 Pogranicze w ogniu; 
odc. 24 (ost.); serial TVP

22:45 Szerokie tory. Katyń
23:20 Bunt Janion; film 

dokumentalny; 
reż.:Agnieszka Arnold

00:35 Powrót Odysa; 9/12; 
serial; Francja (2012)

01:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (66) 
Wanilia; cykl reportaży

02:15 Janosik; odc. 3/13 - W 
obcej skórze; serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Zagłębie 
Sosnowiec - Odra Opole

9:10 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Speed Car 
Motor Lublin - Orzeł Łódź

11:20 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; rewanżowy 
mecz 2. rundy fazy play-
off: Lokomotiw 
Nowosybirsk - Sir Colussi 
Sicoma Perugia

13:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Stal Mielec - 
Raków Częstochowa

15:40 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; rewanżowy 
mecz 2. rundy fazy play-
off: VfB Friedrichshafen - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - ONICO 
Warszawa

20:30 Sporty walki; Gala 
KSW 42; walka: Mamed 
Khalidov - Tomasz 
Narkun. Na zakończenie 
gali w Atlas Arenie odbyły 
się trzy walki wieczoru. W 
pierwszej w wadze do 70 
kg mistrz KSW...

23:00 Boks; Gala POLSAT 
Boxing Night: Adamek vs 
Saleta; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - 
Przemysław Saleta

1:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League

POLSAT SPORT
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04:40 Galeria; odc. 117; 
serial obyczajowy TVP

05:05 Klan; telenowela TVP
05:30 Klan; telenowela TVP
05:55 Sprawa dla reportera
06:55 Weterynarze z 

sercem; /35/
07:25 Pełnosprawni; odc. 

245; magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:50 Rok w ogrodzie
08:15 Rok w ogrodzie-Extra
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3801; teleturniej muz.
09:10 Studio Raban
09:40 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 64 
Kluczbork; magazyn

10:35 Spis treści
10:40 Od Opola do Opola
11:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /28/; teleturniej
12:40 Pensjonat nad 

Rozlewiskiem; odc. 6; 
serial TVP

13:30 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 245 - Salowy; serial 
kryminalny TVP

15:00 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 16; serial TVP

15:55 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

16:25 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3802; teleturniej muz.
17:55 Program rozrywkowy
18:55 Orły Nawałki
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
20:20 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 137 - Zagadka czasu; 
serial kryminalny TVP

21:15 Hit na sobotę – 
Igrzyska śmierci: 
Kosogłos; Cz. I; film akcji; 
USA (2014); reż.:Francis 
Lawrence; wyk.:Jennifer 
Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody 
Harrelson, Philip Seymour 
Hoffman, Donald 
Sutherland

23:20 Spis treści
23:30 Kovak Box; thriller; 

Hiszpania, Wielka Brytania 
(2006); reż.:Daniel 
Monzon; wyk.:Timothy 
Hutton, Lucia Jimenez, 
David Kelly

01:25 Zawiedziona; film 
fabularny; Kanada (2013); 
reż.:MIchelle Mower; 
wyk.:Sarah Lancaster, 
Drew Waters, Natalie 
Ciglinti

03:00 Chłopi; odc. 2/13 - 
Jarmark; serial TVP

05:40 Koło fortuny; odc. 136 
ed. 3; teleturniej

06:15 Na sygnale; odc. 185 
„Wiara czyni cuda”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1840; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1841; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 M jak miłość; odc. 

1364; serial TVP
11:55 M jak miłość; odc. 

1365; serial TVP
12:50 Bake off – Ale ciacho! 

(6) ed. 4; widowisko
14:00 Familiada; odc. 2450; 

teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 199 

ed. 4; teleturniej
15:20 Big Music Quiz (5); 

teleturniej muz.
16:20 Rodzinka.pl; s.XII; 

odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

16:50 Słowo na niedzielę - 
Kto zna Jezusa?

17:10 O mnie się nie martw; 
s. VIII odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

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

milion; odc. 176
18:40 Postaw na milion; 

odc. 176; teleturniej
19:55 Kocham Cię, Polsko! - 

rozgrzewka (7)
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (7) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 Riviera; odc. 5; serial; 
Wielka Brytania (2017)

22:25 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

23:00 The Good Doctor; odc. 
18; serial obyczajowy; 
USA (2017)

23:50 Ludzik, czyli One Man 
Show (5); program 
rozrywkowy

00:20 Creed: Narodziny 
legendy; dramat; USA 
(2015); reż.:Ryan Coogler; 
wyk.:Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone, Tessa 
Thompson

02:45 Barbershop 2: Z 
powrotem w interesie; 
komedia; USA (2004); 
reż.:Kevin Rodney 
Sullivan; wyk.:Ice Cube, 
Cedric the Entertainer, 
Sean Patrick Thomas, 
Troy Garity

04:35 Krąg podejrzanych; 
odc. 6, Portfel; serial; 
Hiszpania (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:30 Aladyn; film 
animowany, USA 1992

9:15 My3 (38); program dla 
dzieci

9:45 My3 (37); program dla 
dzieci

10:15 Ewa gotuje (329); 
magazyn kulinarny. Tym 
razem prowadząca ma 
zamiar zorganizować 
domówkę, na której zjawi 
się jej bratanica wraz z 
przyjaciółmi. Autorka 
programu upiecze chleb...

10:55 Nasz nowy dom (74); 
reality show. Pani 
Małgorzata sama 
wychowuje 
niepełnosprawnego 
Sebastiana. Chłopiec ma 
m.in. porażenie mózgowe. 
Kobieta mieszka z nim u 
swojej mamy, ale jej...

11:55 Wyjdź za mnie (4); 
reality show

12:55 Top Chef (6); reality 
show

14:25 Umów się ze mną. 
Take me out (6); reality 
show. Uczestnicy 
programu marzą o randce 
idealnej. Liczą, że znajdą w 
nim drugą połówkę. Kilku 
singli poznaje trzydzieści 
kobiet. W ciągu...

15:45 Kabaret na żywo (36); 
program rozrywkowy

17:45 SuperPies (7); 
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 
(64); serial dokumentalny

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

Kiepskich (38); serial 
komediowy

20:05 Sporty walki; Gala 
KSW 43; walka: Michał 
Andryszak - Phil De Fries; 
walka: Damian Janikowski 
- Yannick Bahati. W karcie 
walk wrocławskiej gali 
znalazło się osiem 
pojedynków. Stawką 
dwóch z nich będą pasy 
mistrzowskie. W wadze 
półśredniej w...

0:05 Pogrzebany; thriller, 
Francja/USA/Hiszpania 
2010. Zakopany żywcem 
mężczyzna podejmuje 
desperacką walkę o 
własne ocalenie.

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:25 Uwaga! (5279) - 
program; 

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

(1066) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (677) - serial 
obyczajowy;

12:50 Ugotowani 13 (6/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

13:50 Agent - Gwiazdy 3 
(8/13) - 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 
(5/10) - program

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

16:55 Kuchenne rewolucje 
17 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

17:55 Tu się gotuje! 2 (5/12) 
- magazyn;

18:00 36,6 3 (8/12) - 
program. Nowy sezon 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 (7409)
19:25 Sport (7392)
19:35 Pogoda (7389)
19:45 Uwaga! (5280) - 

program; 
20:00 Hipnoza (6/8) - 

program
21:05 Millerowie - komedia, 

USA 2013. David Burke 
jest drobnym dealerem 
marihuany, który od 
dawna planuje wycofać się 
z trefnego interesu. 
Pewnego dnia, kiedy 
usiłuje pomóc 
nastolatkom z sąsiedztwa 
zostaje napadnięty i 
okradziony przez grupę 
punków. Sytuacja staje się 
dramatyczna…

23:30 Dziewczyna z 
tatuażem - film 
sensacyjny, USA/Szwecja/
Norwegia 2011. 
Dziennikarz Mikael 
Blomkvist otrzymuje 
prywatne zlecenie od 
bogatego przemysłowca. 
Ma wyjaśnić ponurą 
rodzinną tajemnicę. W jej 
rozwikłaniu pomaga mu 
niezwykła dziewczyna, 
Lisbeth…

02:40 Ugotowani 13 (6/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(98/150) - program 

05:05 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial fabul., 
USA 2015; odc. 4

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne; 
akcja, Polska 2016

08:50 Tajemnice medyczne; 
akcja, Polska 2016

09:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 69

10:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 70. 

11:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 71

12:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 72

13:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

14:40 Najśmieszniejsi – Ani 
Mru Mru; Polska; odc. 6

15:35 Bibliotekarz: 
tajemnica włóczni; przyg., 
Niemcy, USA 2004

17:30 Król Artur; 
przygodowy, Irlandia, 
USA, Wielka Brytania 
2004. Spektakularna 
epicka opowieść o losach 
siedmiu zasłużonych 
rycerzy Okrągłego Stołu z 
Arturem na czele, którzy 
po 15 latach służby 
pragną opuścić Wielką 
Brytanię i wrócić do 
Rzymu. Teraz, wszyscy 
mają otrzymać obiecaną 
wolność…

20:00 Kroniki Riddicka; 
akcja, USA 2004. Riddick 
ucieka przed najemnikami, 
którzy pragną zdobyć 
nagrodę za jego głowę i 
nieoczekiwanie wplątuje 
się w wojnę w cudzej 
sprawie…

22:20 Doom; akcja, USA 
2005. Na Ziemię dociera 
informacja o katastrofie, 
która wydarzyła się na 
Marsie. Nikt nie przeżył. 
Połączenie z ośrodkiem 
stracono. Na ratunek 
rusza zespół świetnie 
wyszkolonych 
komandosów…

00:30 Kariera Nikosia 
Dyzmy; komedia, Polska 
2002. Pracownik zakładu 
pogrzebowego - Nikoś 
Dyzma - obdarzony 
zdolnością wygłaszania 
porywających 
przemówień, zdobywa 
zaproszenie na 
dyplomatyczny raut…

02:50 Najśmieszniejsi  – Ani 
Mru Mru; Polska; odc. 6

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:50 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7. W tym 
odcinku zatrzymanie 
handlarza narkotyków na 
oczach tłumu w jednej z 
galerii handlowych…

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

05:30 Bulionerzy; odc. 37/75 
- Moda; serial komediowy 
TVP

06:10 07 zgłoś się; odc. 8/21 
- Dlaczego pan zabił moją 
mamę?; serial TVP

07:20 07 zgłoś się; odc. 9/21 
- Rozkład jazdy; serial TVP

08:45 Komisariat; odc. 13 
Muzyk; serial TVP

09:10 Komisariat; odc. 14 
Nawiedzony dom; serial 
TVP

09:40 Ranczo; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 52 
„Kociaki domowe” - ; 
serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 53 
„Praca, dom, kanapki”; 
serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 54 
„Prawko”; serial 
komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
167 - Diabelski śmiech; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Alternatywy 4; odc. 
2/9 - Przeprowadzka; 
serial komediowy TVP

18:25 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 136 - Kamera 
świętego Antoniego; serial 
kryminalny TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
245 - Salowy; serial 
kryminalny TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
168 - Reportaż z domu; 
serial kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; odc. 
169 - Portret 
psychologiczny; serial 
kryminalny TVP

22:15 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 64; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 16; serial TVP

01:05 Pitbull; odc. 5; serial 
policyjny TVP

01:55 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 9/14; serial 
sensacyjny TVP

02:55 Instynkt; odc. 9; serial 
kryminalny TVP

03:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 229; sezon 12; serial 
komediowy TVP

04:20 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230 „Obligatoryjne 
figle” sezon 12; serial 
komediowy TVP

04:55 Bulionerzy; odc. 37/75 
- Moda; serial komediowy 
TVP

SOBOTA 14.04.2018 TVP 
Rozrywka

05:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 60; 
teleturniej

06:15 Rozrywka Retro – 
Kabaret z przyrodą w tle 
(6); program rozrywkowy

07:15 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 29 
Drohiczyn; magazyn

07:45 Stępa, kłusem i 
galopem czyli 100 lat 
Kabaretu Koń Polski

08:40 Koło fortuny; odc. 123 
ed. 3; teleturniej

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Grażyna 
Łobaszewska /cz. 1/; 
reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Scena Dobrego Humoru - 
„Z młodymi jak 
najbardziej” (2); program 
kabaretowy

10:45 Paranienormalni 
Tonight; (6) Dariusz 
Michalczewski; program 
rozrywkowy

11:35 KabareTOP Story; – 
„Sęk” - kabaret Dudek

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Grażyna 
Łobaszewska /cz. 2/; 
reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie na lodzie; 
magazyn kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 39 Reguły 
Templariuszy; cykl 
dokumentalny

13:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 60; 
teleturniej

14:15 Postaw na milion; 
odc. 163; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /109/ - „Pamelo 
żegnaj” - Tercet 
Egzotyczny

15:25 Hity kabaretu; (14) - 
Psychiatryk i inne hity 
Kabaretu Skeczów 
Męczących

16:30 Dzięki Bogu już 
weekend; s.I; (6)

17:25 KabareTOP Story; /6/ - 
„Kubeczek”

17:40 Zakupy pod kontrolą; 
(2); reality show

18:20 Wielki Test. 
Mistrzowie uśmiechu

19:55 Bake off – Ale ciacho!; 
(5) ed. 4; widowisko

20:55 Bake off – Ale przepis; 
(5)

21:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (16) - 
Piosenkarz i artysta

22:20 Big Music Quiz; (3); 
teleturniej muzyczny

23:15 Koło fortuny; odc. 122 
ed. 3; teleturniej

23:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015; (1-3)

03:05 Rozrywka Retro – 
Kabaret z przyrodą w tle 
(6); program rozrywkowy

05:50 Ukryta prawda (201) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (23/48) - 

serial komediowy, USA
09:25 Przepis na życie 2 

(11) - serial obyczajowy
10:25 Przepis na życie 2 

(12) - serial obyczajowy
11:20 Przepis na życie 2 

(13) - serial obyczajowy
12:15 Zaklinaczka duchów 

(8/22) - serial S-F, USA
13:15 Zaklinaczka duchów 

(9/22) - serial S-F, USA
14:15 Zaklinaczka duchów 

(10/22) - serial S-F, USA
15:15 Lizzie McGuire - 

komedia, USA 2003. Lizzie 
razem ze swoimi 
przyjaciółmi wybiera się 
na wycieczkę do Włoch. 
Dla Lizzie jest to podróż 
życia, podczas której 
spełnia swoje marzenia…

17:15 Street Dance II - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania 2012. Ash 
przegrywa sromotnie 
turniej taneczny, ale się 
nie poddaje i postanawia 
stworzyć zespół składający 
się z wyjątkowych 
tancerzy. Wraz z 
nowopoznanym 
znajomym wyrusza w 
podróż po Europie, żeby 
zebrać utalentowanych 
młodych ludzi…

19:00 Pamiętnik - film 
melodramat, USA 2004. 
Siedemnastoletnia Allie 
Hamilton (Rachel 
McAdams) przyjechała na 
wakacje do Seabrook w 
Karolinie Północnej. 
Poznała Noaha Calhouna 
(Ryan Gosling) i od tego 
momentu życie obojga 
diametralnie się 
zmieniło…

21:35 Pierwsza piątka - 
komedia, USA 2014

23:50 Mucha - horror, USA 
1986. Młody naukowiec 
Seth Brundle (Jeff 
Goldblum) pracuje nad 
nowym środkiem 
transportu - teleportacją. 
Kiedy jego badania 
przynoszą pierwsze 
owoce, zaczyna się nimi 
interesować dziennikarka 
Veronica…

01:55 Wybrana (9/13) - 
serial S-F, USA. Tate robi 
wszystko, aby nakłonić Bo 
do skupienia się na 
szkoleniu i doskonaleniu 
jej zdolności. Jednak Bo 
bardziej przejmuje się 
wizją wypadku 
samochodowego…

02:55 Moc Magii (98/150) - 
program

05:05 Druga strona medalu 
(8) - talk show – Alicja 
Tysiąc

05:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 4 (2/5) - program 
rozrywkowy

07:05 Zakup pod kontrolą (6) 
- program rozrywkowy

07:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (5/12) - 
program lifestylowy

08:35 Co nas truje (4/12) - 
program lifestylowy

09:20 Gwiazdy od kuchni 2 
(6/8) - program 
lifestylowy 

09:50 Agentki czystości 
(7/13) - program 
lifestylowy

10:25 Misja ratunkowa 
(6/10) - program

11:10 Zaskocz mnie! (7/10) - 
program rozrywkowy

11:45 SOS – Sablewska od 
stylu (4/10) - program 
rozrywkowy

12:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show

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

14:00 W czym do ślubu? 3 
(6/12) - reality show

14:30 W roli głównej (6/8) - 
talk show 

15:00 Afera fryzjera 6 (7/12) 
- program rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 15 
(13/24) - magazyn

16:15 Pani Gadżet 15 
(12/24) - magazyn

16:45 Misja ratunkowa 
(7/10) - program

17:30 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy

18:15 Gwiazdy od kuchni 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

18:45 Kulisy sławy EXTRA 
(7/9) - program 
lifestylowy

19:15 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (6/12) - 
program

20:15 Ożeń się ze mną 
teraz!

21:20 Operacje w Tajlandii 
2 (2/10) - program

22:30 #Sława 2 (1/8) - 
program rozrywkowy

23:00 Rosyjski Projekt Lady
01:10 Plemnikowy biznes - 

dokument (dla małoletnich 
od lat 16)

01:55 W roli głównej – Piotr 
Cyrwus (5/6) - talk show 

02:25 W roli głównej – 
Magda Mielcarz (3/6) - 
talk show 

02:55 W roli głównej – Piotr 
Stramowski (6/8) - talk 
show

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

03:55 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn 

04:25 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn 

04:55 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn

07:55 Biegi narciarskie - Ski 
Classics 2017/18 - 
Podsumowanie

08:20 Biegi narciarskie - Ski 
Classics - Yllas - Levi, 
67km

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Lugano, 1/2 finału 
(1) 

14:10 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (2) 

15:10 Football Greatest 
stage

15:45 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 4

18:00 Jeździectwo - Finał 
Pucharu Świata - 
Ujeżdżenie - program 
dowolny; relacja

19:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Lugano, 1/2 finału 
(2) 

20:25 Sportowa Sobota
21:05 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - 1.runda play - 
off (3) 

24:00 Boks - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Szwecja

07:05 Astronarium; magazyn
07:25 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Antenowe remanenty
09:00 Mesco dux Baptizatur 

czyli Książę Mieszko 
Ochrzczony; film dokum.

10:03 Studio 3; magazyn
11:00 Słodka kuchnia 

pszczółek; magazyn 
kulinarny

11:15 Kwadrans w ogrodzie
11:30 Aktualności Flesz
11:36 Relacje; magazyn 

ekonomiczny
11:58 POGODA
12:05 WIOSNA W REGIONACH
12:25 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
12:55 OSTOJA
13:25 Jak to działa; odc. 154; 

magazyn
13:50 Pogoda
14:00 WIOSNA W REGIONACH
14:20 Europejczycy – Zdrowe 

produkty; magazyn
14:50 Moja Praca; magazyn
15:15 Pogoda 
15:20 WIOSNA W REGIONACH
15:40 wojsko - polskie.pl; odc. 

5; reportaż
16:05 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 ROLNIK SZUKA SZKOŁY
17:15 WIOSNA  W 

REGIONACH
17:31 Aktualności Flesz
17:32 POGODA
17:35 Relacje; magazyn 

ekonomiczny
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 KONCERT NA ŻYCZENIE
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:35 Mesco dux Baptizatur 

czyli Książę Mieszko 
Ochrzczony; film dokum.

23:30 Antenowe remanenty
23:45 Astronarium; magazyn
00:15 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
00:45 Turystyczna Jazda
01:00 Moja Praca; magazyn
01:30 Europejczycy – Zdrowe 

produkty; magazyn
02:00 Antenowe remanenty
03:20 wojsko - polskie.pl; odc. 

5; reportaż
03:50 Mesco dux Baptizatur 

czyli Książę Mieszko 
Ochrzczony; film dokum.

04:40 Antenowe remanenty
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium; magazyn
06:00 KONCERT NA ŻYCZENIE

06:50 Był taki dzień – 14 
kwietnia; felieton

07:00 Bunt Janion; film 
dokumentalny

08:05 Dziedzictwo regionów 
- Płońsk ocalmy historię; 
cykl reportaży

08:25 Podwodna Polska - 
Miasto pod wodą; reportaż

08:55 Żegnaj, Rockefeller; 
odc. 13; serial 
przygodowy TVP

09:35 Do przerwy 0:1; odc. 
1/7 - Piłka; serial TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Święto ziemniaka; 
magazyn kulinarny

10:40 Wszystkie kolory 
świata - Sycylia. 
Wulkaniczna piękność; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008); reż.:Eric 
Bacos

11:45 Najmłodsi mieszkańcy 
plaży

12:45 Planeta dinozaurów – 
Obcy świat; odc. 3; / 3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

13:50 Szerokie tory. Katyń
14:25 Wielka Gra; odc.76; 

teleturniej
15:30 Spór o historię – 1920 

– Przyjaciele i wrogowie; 
debata

16:10 Dr Esperanto; film 
dokumentalny; reż.:Ewa 
Bilińska

16:45 Już nie ma tych 
miasteczek; film 
dokumentalny; reż.:Ewa 
Szprynger

17:10 Ignacy Paderewski – 
zarys biografii – O 
Niepodległą; cykl 
dokumentalny; 
reż.:Andrzej Chiczewski

17:50 Wiktoria; s.I; odc. 5 - 
Zwyczajna kobieta; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

18:50 Tajemnice III Rzeszy 
(sezon II); odc. 3/5 Duch 
U - 513; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2013)

19:55 BYŁO... NIE MINĘŁO - 
EXTRA (7); magazyn

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

21:40 Dwa życia Rotmistrza 
Majchrowskiego; 
reż.:Grzegorz Gajewski

22:35 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
2/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

23:40 Historia w postaciach 
zapisana – Tzar Nicholas 
II; cykl dokumentalny; 
Francja (2013); reż.:Laure 
Delalex

01:45 Generał Nil; dramat 
historyczny; reż.:Ryszard 
Bugajski; wyk.:Olgierd 
Łukaszewicz, Alicja 
Jachiewicz, Magdalena 
Emilianowicz

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; rewanżowy 
mecz 2. rundy fazy play-
off: VfB Friedrichshafen - 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: Cerrad 
Czarni Radom - ONICO 
Warszawa

11:20 Z archiwum boksu: 
Gala w Glens Falls z 
1986 roku; waga ciężka: 
Mike Tyson - James Tillis

12:20 Armia Fight Night 2; 
reportaż

13:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Chrobry 
Głogów

20:00 Sporty walki; Gala 
KSW 43; walka: Michał 
Andryszak - Phil De Fries; 
walka: Damian Janikowski 
- Yannick Bahati

0:00 Boks; Droga do PBN 
(4). Kulisy przygotowań 
do gali POLSAT Boxing 
Night: Noc Zemsty, która 
21 kwietnia odbędzie się 
w Częstochowie

0:30 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Gaethje vs Poirier; 
waga lekka: Dustin Poirier 
- Justin Gaethje
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05:10 Galeria; odc. 118; 
serial obyczajowy TVP

05:40 Klan; telenowela TVP
06:00 Klan; telenowela TVP
06:35 Wojsko – polskie.pl; 

odc. 6; reportaż
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3802; teleturniej muz.
09:05 Ziarno – Zakochaj się 

w niepodległości, 
zakochaj się w Polsce; 
magazyn

09:40 Weterynarze z 
sercem; /36/

10:05 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 5; serial; Hiszpania 
(2014)

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

niebem; magazyn
12:00 Regina Coeli (Anioł 

Pański); Watykan (2018)
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:55 Z pamięci
13:05 BBC w Jedynce – 

Błękitna Planeta; Seria II 
cz. 2; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); 
reż.:Mark Brownlow

14:05 Sonda 2 (79) - 
Muzyka; program 
popularnonaukowy

14:35 Wakat
15:05 Komisarz Alex; s.XI; 

odc. 137 - Zagadka czasu; 
serial kryminalny TVP

15:55 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

16:25 Korona królów; 
telenowela historyczna 
TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Orły Nawałki
17:40 The Wall. Wygraj 

marzenia; /28/; teleturniej
18:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3803; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 17; serial TVP
21:05 Od Opola do Opola
22:05 Zakochana Jedynka – 

Wesele w Sorrento; 
komedia romantyczna; 
Dania, Francja, Szwecja, 
Niemcy, Włochy (2012)

00:10 W sercu oceanu; odc. 
6; serial kostiumowy; 
Hiszpania (2011)

01:05 Z pamięci
01:15 Miłość bez końca; film 

obyczajowy; USA (2006)
03:10 Kovak Box; thriller; 

Hiszpania, Wielka Brytania 
(2006)y

06:05 Słowo na niedzielę – 
Kto zna Jezusa?

06:15 Barwy szczęścia; odc. 
1842; serial obyczajowy 
TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1843; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1844; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Rodzinne oglądanie – 

Podwodna planeta; odc. 
4 W środku Ziemi; serial 
dokumentalny

11:40 Makłowicz w podróży 
– Malta - Archipelag; 
magazyn kulinarny

12:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (7) ed 11; zabawa 
quizowa

13:45 Kocham Cię, Polsko! - 
kulisy po odcinku (7); 
felieton

14:00 Familiada; odc. 2451; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 200 
ed. 4; teleturniej

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

16:20 Bake off – Ale przepis 
(7)

16:35 Na sygnale; odc. 186 
„Ryzykowna gra”; serial 
fabularyzowany TVP

17:05 Na dobre i na złe; odc. 
703; serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Za marzenia; odc. 6; 

serial TVP
19:30 Zakupy pod kontrolą -  

(4); reality show
20:05 Big Music Quiz (6); 

teleturniej muz.
21:05 Creed: Narodziny 

legendy; dramat; USA 
(2015); reż.:Ryan Coogler; 
wyk.:Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone, Tessa 
Thompson

23:25 Kino bez granic – 
Młoda i piękna; film 
obyczajowy; Francja 
(2013); reż.:Francois 
Ozon; wyk.:Marine Vacth, 
Geraldine Pailhas, Frederic 
Pierrot, Charlotte 
Rampling, Fantin Ravat; 
Dozwolone od lat 18

01:10 Mocna kawa nie jest 
wcale taka zła; film 
krótkometrażowy; 
reż.:Aleksander Pietrzak; 
wyk.:Marian Dziędziel, 
Dorota Pomykała, 
Wojciech Mecwaldowski, 
Jakub Muranowicz

02:10 Układ zamknięty; 
thriller; reż.:Ryszard 
Bugajski; wyk.:Janusz 
Gajos, Kazimierz Kaczor, 
Wojciech Żołądkowicz, 
Przemysław Sadowski, 
Magdalena Kumorek, 
Monika Kwiatkowska, 
Beata Ścibakówna

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:30 Jeźdźcy smoków: Na 
końcu świata (41); serial 
animowany

8:00 Jeźdźcy smoków: Na 
końcu świata (42); serial 
animowany

8:30 Jeźdźcy smoków: Na 
końcu świata (43); serial 
animowany

9:10 Mała syrenka; film 
animowany, USA 1989

10:55 Fałszywa dwunastka; 
komedia, USA 2003

13:20 Fistaszki - wersja 
kinowa; film animowany, 
USA 2015. Do klasy 
Charliego Browna dołącza 
rudowłosa koleżanka. 
Chłopiec próbuje jej 
zaimponować, jednak nic 
nie idzie po jego myśli. 
Tymczasem Snoopy...

15:10 Star Trek: W 
nieznane; film SF, 
Hongkong/Chiny/USA 
2016. Kapitan Kirk i jego 
ludzie mają ocalić 
towarzyszy kobiety, która 
dotarła do Yorktown w 
kapsule ratunkowej. 
Załoga wpada w 
pułapkę....

17:45 Nasz nowy dom (113); 
reality show. Listonoszka 
Magda i jej nastoletnie 
dzieci marzą o remoncie 
domu. Łazienka została 
wydzielona z części 
kuchni. Wymiany wymaga 
nieszczelny piec....

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (21); 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo (37); 

program rozrywkowy
23:10 Story of my life - 

Historia naszego życia (5); 
talk-show. Gośćmi tego 
odcinka będą Dorota i 
Czesław Mozilowie.

0:10 Lawstorant; komedia 
sensacyjna, Polska 2005

2:40 Szklana pułapka 5; film 
sensacyjny, USA 2013

05:15 Uwaga! (5280) - 
program; 

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

(1067) - magazyn
11:00 Efekt Domina 5 (6/8) - 

program
11:30 Co za tydzień (845) - 

magazyn
11:55 Iron Majdan (5/10) - 

program
12:55 Diagnoza 2 (8/13) - 

serial
13:55 Druga szansa 5 (5/10) 

- serial
14:55 Hipnoza (6/8) - 

program
16:00 Historia Kopciuszka - 

komedia, USA/Kanada 
2004. Współczesny 
Kopciuszek spotyka 
księcia z bajki. Kopciuszek 
nie wierzy w siebie i 
ucieka, zanim przekona 
się, czy w ogóle ma 
szansę na miłość i 
szczęście. Tymczasem 
uparty książę nie daje za 
wygraną i wytrwale 
poszukuje Kopciuszka…

18:00 Ugotowani 13 (7/12) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

19:00 Fakty (7410)
19:25 Sport (7393)
19:35 Pogoda (7390)
19:45 Uwaga! (5281) - 

program; 
20:00 MasterChef Junior 

(6/10) - program
21:30 Thor: Mroczny świat - 

film przygodowy, USA 
2013. Dwa światy zderzają 
się, gdy potężna 
starożytna rasa grozi 
pogrążeniem 
wszechświata w 
wiekuistych ciemnościach. 
Thor (Chris Hemsworth), 
na nowo połączony z Jane 
Foster (Natalie Portman) i 
zmuszony do zawarcia 
sojuszu z podstępnym 
bratem Lokim (Tom 
Hiddleston), wyrusza na 
ryzykowną wyprawę, by 
ocalić Ziemię i Asgard 
przed zniszczeniem…

23:50 Łowca czarownic - 
film przygodowy, USA/
Chiny/Kanada 2015

02:05 Kuchenne rewolucje 
17 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

03:05 Uwaga! (5281) - 
program; 

03:25 Moc Magii(TVN noc) 
(99/150) - program 

04:45 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial fabul., 
USA 2015; odc. 5

06:55 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2009; odc. 10

07:50 Najśmieszniejsi  – Ani 
Mru Mru; Polska; odc. 6

08:50 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

09:30 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

10:15 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska 2015

10:50 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska 2015;  
odc. 6

11:30 Bibliotekarz: 
tajemnica włóczni; 
przygodowy, Niemcy, USA 
2004

13:25 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Grające 
drzewko; familijny, 
Niemcy 2016

14:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Bajka o 
tym, co wyruszył, by 
nauczyć się bać; familijny, 
Niemcy 2014

15:50 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość; akcja, 
USA 2003

18:00 Blondynka w 
koszarach; komedia, USA 
2008

20:00 W obronie własnej; 
akcja, USA 2013. 
Odesłany na emeryturę 
były agent 
antynarkotykowy Phil 
Broker (Jason Statham) 
przeprowadza się wraz z 
dorastającą córką do 
niewielkiego miasteczka w 
Luizjanie. Szybko okazuje 
się, że na pozór 
sielankowa miejscowość 
ma również swoją 
mroczną stronę…

22:00 Koliber; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2013. 
Joey Jones zaszywa się w 
ciemnych zaułkach 
Londynu, gdzie próbuje 
zapomnieć o 
przeszłości…

00:00 Uwikłana; fabularny, 
USA 2016

00:55 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 37

01:25 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

01:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

02:35 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 132

05:40 Bulionerzy; odc. 38/75 
- Egzorcysta; serial 
komediowy TVP

06:15 Alternatywy 4; odc. 
1/9 - Przydział; serial 
komediowy TVP

07:30 Alternatywy 4; odc. 
2/9 - Przeprowadzka; 
serial komediowy TVP

08:35 O mnie się nie martw; 
s. III odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

09:35 Ranczo; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 55 
„Wirtualni przyjaciele”; 
serial komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; odc. 56 
„Instrukcja obsługi”; serial 
komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 57 
„Nudzi mi się”; serial 
komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
169 - Portret 
psychologiczny - ; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ranczo; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

16:15 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

17:15 07 zgłoś się; odc. 
10/21 - Grobowiec rodziny 
von Rausch; serial TVP

18:45 O mnie się nie martw; 
s. VIII odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

19:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
170 - Stan zagrożenia; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; odc. 
171 - Cień podejrzeń; 
serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; odc. 66; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial TVP

00:05 Korona królów; odc. 
11; telenowela histor. TVP

00:40 Korona królów; odc. 
12; telenowela histor. TVP

01:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 230 sezon 12; serial 
komediowy TVP

01:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231 „Pranie nie jest 
sexy” sezon 12; serial 
komediowy TVP

02:20 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 16; serial TVP

03:20 Oficer; odc.12/13 - 
Narodziny; serial TVP

04:20 Komisariat; odc. 59 
Psi przekręt; serial TVP

04:50 Komisariat; odc. 60; 
serial TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie; odc. 61; 
teleturniej

06:15 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – M jak 
Michnikowski

06:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (8); 
widowisko rozrywkowe

07:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 30 
Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN; magazyn

08:10 O jak OT. TO na dobre 
i na złe (1); program 
kabaretowy

09:05 Koło fortuny; odc. 124 
ed. 3; teleturniej

09:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Kunicka /cz. 1/; reportaż

10:10 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca; 
program rozrywkowy

11:15 Paranienormalni 
Tonight; (8) Patrycja 
Markowska; program 
rozrywkowy

12:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Kunicka /cz. 2/; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Ognista kuchnia; 
magazyn kulinarny

13:05 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 38 Łódź 
filmowa; cykl 
dokumentalny

13:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 61; 
teleturniej

14:20 Big Music Quiz; (3); 
teleturniej muzyczny

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /110/ - 
„Zwierzenia kontestatora” 
- TSA

15:25 Zakupy pod kontrolą; 
(2); reality show

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Kunicka /cz. 1/; reportaż

16:30 Dzięki Bogu już 
weekend; s.I; (7); 
program rozrywkowy

17:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Halina 
Kunicka /cz. 2/; reportaż

18:05 Olga Lipińska 
zaprasza; (36); talk-show

18:55 Wielki Test o Polskich 
Serialach

20:35 Kierunek Kabaret; /50/ 
- Morskie opowieści

21:35 Tylko dla dorosłych – 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW /odc. 5/; 
program satyryczny

22:15 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 6) - Dzieci; 
widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 123 
ed. 3; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 
(1-3); widowisko

03:00 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (8); 
widowisko rozrywkowe

05:50 Ukryta prawda (202) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (24/48) - 

serial komediowy, USA
09:25 Przyjaciele (25/48) - 

serial komediowy, USA
09:55 Przepis na życie 3 (1) 

- serial obyczajowy
10:55 Przepis na życie 3 (2) 

- serial obyczajowy
11:55 Zaklinaczka duchów 

(11/22) - serial S-F, USA
12:55 Zaklinaczka duchów 

(12/22) - serial S-F, USA. 
Melinda pomaga duchowi 
pewnego znanego komika 
znaleźć odpowiedź na 
pytania związane z 
okolicznościami jego 
śmierci…

13:55 Hobbit: Pustkowie 
Smauga - film 
przygodowy, USA/Nowa 
Zelandia 2013. Hobbit 
Bilbo Baggins (Martin 
Freeman), Czarodziej 
Gandalf (Ian McKellen) i 
Trzynastu Krasnoludów 
pod wodzą Thorina 
Dębowej Tarczy (Richard 
Armitage), kontynuują 
wyprawę, której celem jest 
odzyskanie Ereboru - 
Królestwa Krasnoludów…

17:15 Bliźniaczki na boisku - 
film rodzinny, USA 1999. 
Sam i Emma (Mary-Kate 
Olsen, Ashley Olsen) 
fizycznie są do siebie 
bardzo podobne, ale 
różnią się od siebie 
talentami. Sam jest 
świetną sportsmenką, 
Emma niestety nie i 
bardzo tego zazdrości 
siostrze…

19:00 Lucyfer (7/18) - serial 
20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu 

Armii - film przygodowy, 
Nowa Zelandia/USA 2014. 
Thorin Dębowa Tarcza i 
Krasnoludy z Ereboru 
odzyskały ogromne 
bogactwa swoich 
przodków. Teraz muszą 
stawić czoło 
konsekwencjom zbudzenia 
przerażającego Smauga. 
W międzyczasie Władca 
Ciemności, Sauron, 
wysyła legiony Orków do 
ataku na Samotną Górę. 
Gdy siły ciemności się 
połączą, Krasnoludy, Elfy i 
Ludzie będą musieli 
zdecydować - zjednoczyć 
się, czy zginąć.

23:05 Strzelec (3/10) - serial 
00:05 Parker - film 

sensacyjny, USA 2013. 
Parker (Jason Statham) to 
profesjonalny złodziej. 
Pewnego razu sam staje 
się ofiarą zdrady…

02:35 Moc Magii (99/150) - 
program

04:45 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

05:45 33 za zamkniętymi 
drzwiami EXTRA (5) - 
program rozrywkowy

06:15 66 – walka płci (1/8) - 
program rozrywkowy

06:45 66 – walka płci (2/8) - 
program rozrywkowy

07:15 Idealna niania 9 
(7/12) - program

08:00 Apetyt na miłość 5 
(6/12) - program

09:00 W roli głównej (6/8) - 
talk show 

09:30 Gwiazdy prywatnie 2 
(6/8) - program 

10:00 Misja ratunkowa 
(7/10) - program

10:45 Afera fryzjera 6 (7/12) 
- program rozrywkowy

11:30 Co nas truje (5/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS – Sablewska od 
stylu (5/10) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 3 
(7/12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! (7/10) - 
program rozrywkowy

14:50 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy

15:35 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (7/12) - 
program

16:35 Terapia dla par (7/12) 
- program

17:45 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program 

18:15 #Sława 2 (1/8) - 
program rozrywkowy

18:45 Zakup pod kontrolą (6) 
- program rozrywkowy

19:30 Co nas truje (5/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 15 
(12/24) - magazyn

20:45 Pani Gadżet 15 
(13/24) - magazyn

21:15 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

22:15 Apetyt na miłość 5 
(7/12) - program

23:15 Extraordinary People: 
The Boys With No Skin - 
dokument

00:20 W roli głównej (6/8) - 
talk show 

00:50 55 sposobów na życie 
(1/6) - program

01:20 55 sposobów na życie 
(2/6) - program

01:50 W roli głównej – 
Agnieszka Chylińska (7/8) 
- talk show

02:20 W roli głównej – 
Andrzej Grabowski (6) - 
talk show 

02:50 W roli głównej – 
Paweł Małaszyński (6/16) 
- talk show 

03:20 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn 

03:50 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn 

04:20 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn 

04:50 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn 

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - 1.runda play - 
off (3) 

10:00 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 4

11:45 strongmen - Liga 
Mistrzów

12:50 Bayern TV - Liga 
Mistrzów: Bayern 
Monachium -

14:55 Jeździectwo - Skoki 
przez przeszkody - 
konkurs 3A; relacja

15:30 publicystyka
15:55 Jeździectwo - Skoki 

przez przeszkody - 
konkurs 3B; relacja

17:15 Barca TV - Liga 
Mistrzów: FC Barcelona -

19:55 Barca TV - magazyn
20:20 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Lugano, Finał
22:00 Sportowa niedziela
22:40 Jeździectwo - Skoki 

przez przeszkody; relacja

07:05 Wiatr od morza; 
magazyn

07:25 Pogoda
07:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem; odc. 

194; magazyn kulinarny
08:35 Antenowe remanenty
09:00 Wisła od źródła do 

ujścia; odc. 1; film dokum.
10:00 Antenowe remanenty
10:02 Rączka gotuje
10:30 Aktualności Flesz
10:35 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
11:00 Magazyn kulturalny
11:30 Aktualności Flesz
11:37 Mamy sposoby; 

magazyn
11:55 POGODA
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 55; magazyn
13:30 Pogoda 
13:40 UKRYTE SKARBY
14:10 Wisła od źródła do 

ujścia; odc. 1
15:10 Pogoda 
15:15 Łagodna; dramat
16:45 Dziennik regionów
17:00 ROLNIK SZUKA SZKOŁY
17:15 Sto na 100
17:31 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
19:35 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
19:58 POGODA
20:00 Ocaleni; reality show
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wiadomości sport 

weekend
21:28 POGODA
21:35 TEMAT TYGODNIA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:35 Wisła od źródła do 

ujścia; odc. 1
23:35 Antenowe remanenty
00:05 Wiatr od morza; 

magazyn
00:30 Pod Tatrami
00:45 Sto na 100
01:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 55; magazyn
01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Wisła od źródła do 

ujścia; odc. 1
05:00 Dziennik Regionów
05:30 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
05:55 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 55; magazyn
06:20 Pod Tatrami
06:35 MAGAZYN KATOLICKI

06:50 Był taki dzień – 15 
kwietnia. Odc. 533; 
felieton

06:55 Moi Rollingstonsi; film 
dokumentalny; reż.:Jan 
Sosiński, Jan Sosiński

08:05 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:15 Siedlisko; odc. 4/9; 
serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Kozie sery w 
Ogrodzieńcu; magazyn 
kulinarny

10:40 Opowieść o Indiach – 
Początki; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:50 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 2/4 
(odc. 2/4); Wielka Brytania 
(2011)

12:50 Olbrzymy epoki 
lodowcowej; odc. 3.

13:50 Szerokie tory. 
Krymscy Tatarzy

14:30 Szczęśliwa 13; 
komedia; reż.:Marian 
Czauski

16:25 Wielka Gra; odc.77; 
teleturniej

17:20 Ex Libris; odc. 339; 
magazyn

17:50 Wiktoria; s.I; odc. 6 - 
Mąż Królowej; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

18:45 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 4/4 Powiew 
śmierci; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

19:50 Generał Nil; dramat 
historyczny; reż.:Ryszard 
Bugajski; wyk.:Olgierd 
Łukaszewicz, Alicja 
Jachiewicz, Magdalena 
Emilianowicz, Anna 
Cieślak, Zbigniew Stryj, 
Jacek Rozenek, Leszek 
Lichota, Adam 
Woronowicz

22:00 Wielki Test o Jasnej 
Górze

23:35 Struktura kryształu; 
dramat psychologiczny; 
reż.:Krzysztof Zanussi; 
wyk.:Barbara Wrzesińska, 
Jan Mysłowicz, Andrzej 
Żarnecki, Władysław 
Jarema, Adam Dębski

01:05 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
2/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

02:10 Bunt Janion; film 
dokumentalny; 
reż.:Agnieszka Arnold

7:00 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Gaethje vs Poirier; 
waga lekka: Dustin Poirier 
- Justin Gaethje

10:30 Boks; Droga do PBN 
(4). Kulisy przygotowań 
do gali POLSAT Boxing 
Night: Noc Zemsty, która 
21 kwietnia odbędzie się 
w Częstochowie. W tych 
zawodach wystąpią...

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; mecz: 
AZS Koszalin - Asseco 
Gdynia

14:45 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Speed Car 
Motor Lublin - Car 
Gwarant Start Gniezno

17:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

20:00 Siatkówka: Liga 
Siatkówki Kobiet; mecz 
fazy play-off

22:30 Sporty walki; Gala 
KSW 43; walka: Michał 
Andryszak - Phil De Fries; 
walka: Damian Janikowski 
- Yannick Bahati

1:30 Boks; Gala POLSAT 
Boxing Night: Adamek vs 
Saleta; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - 
Przemysław Saleta

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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05:50 TELEZAKUPY
06:30 Elif; s.II; odc. 224; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 61 

Celebryta; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3803; teleturniej muz.
09:30 Pensjonat nad 

rozlewiskiem; odc. 6; 
serial TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
11/105; teleturniej

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; s.III; odc. 52; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Agropogoda; magazyn
12:25 To się opłaca – 

Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach 
strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 
przez społeczność

12:40 BBC w Jedynce – 
Błękitna Planeta II; Seria 
II cz. 1. Jeden ocean; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

13:45 Elif; s.II; odc. 225; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Okrasa łamie przepisy 
– Hutnicza rewolucja w 
polskiej kuchni

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Leśniczówka; odc. 14
16:15 Leśniczówka; odc. 15
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3804; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3295
18:30 Korona królów; odc. 

63; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

12/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Teatr Telewizji – 

Krawiec; reż.:Michał 
Kwieciński; wyk.:Andrzej 
Seweryn, Krzysztof 
Globisz

22:00 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

23:05 Tora i miecz; film 
dokum.; Polska (2016)

00:10 Wesele w Sorrento; 
komedia romantyczna; 
Dania, Francja, Szwecja, 
Niemcy, Włochy (2012)

02:15 Fritz Bauer. Sam 
pośród swoich; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2010)

03:20 Uwolnić Asię Bibi; film 
dokumentalny; Polska 
(2015)

04:40 Notacje – Ruta 
Wermuth-Burak. Nie 
mówiłam, że jestem 
Żydówką; cykl dokum.

05:30 Koło fortuny; odc. 137 
ed. 3; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

07:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 35 
„Halloween”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

62 „Walka z lenistwem”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1844; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 138 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
115; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Podwodna planeta; 
odc. 3 W ciemności; serial 
dokumentalny

14:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Familiada; odc. 2343; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 202 
ed. 4; teleturniej

17:15 Meandry uczuć; odc. 
90; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

63 ‚Bal maturalny”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 36 
„Uwięziony pod ziemią”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1844; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1845; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 32; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1366; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1099

21:50 Za marzenia; odc. 7; 
serial TVP

22:50 Zaginiona; odc. 6; 
Francja (2015)

23:50 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s. XIV, odc. 
13/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

00:45 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

01:45 Riviera; odc. 5; serial; 
Wielka Brytania (2017)

02:40 Rider Jack; 
komediodramat; 
Szwajcaria (2015); 
reż.:This Luescher; 
wyk.:Roeland Wiesnekker, 
Wolfram Berger, Rebecca 
Indermaur

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (661); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (16); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (749); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (140); serial 
paradokumentalny. 
Zamordowany zostaje 
uwielbiany kabareciarz. 
Mężczyzna zmagał się z 
wieloma uzależnieniami. 
Jego trudna osobowość, a 
także towarzystwo, w 
jakim się obracał,...

13:00 Trudne sprawy (786); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2673); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (832); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (215); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (205); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2674); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (523); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego (Andrzej 
Grabowski), jego żony 
Haliny (Marzena Kipiel-
Sztuka) oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów: Mariana 
(Ryszard Kotys)...

20:05 Megahit: Szklana 
pułapka 5; film 
sensacyjny, USA 2013

22:10 Blitz; film kryminalny, 
Francja/Wielka Brytania/
USA 2011. Tajemniczy, 
żądny rozgłosu zabójca 
prowadzi z policjantami 
okrutną grę.

0:30 Więzień labiryntu; 
thriller, Kanada/Wielka 
Brytania/USA 2014. 
Thomas odzyskuje 
przytomność wewnątrz 
labiryntu. Nie pamięta 
niczego z 
dotychczasowego życia, 
nie wie też, jak się tam 
znalazł. Podobnie inni...

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:40 Uwaga! (5281) - 
program; 

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (7/39)
07:55 Akademia ogrodnika 

(7/39) - magazyn 
ogrodniczy;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2228) - magazyn

10:55 Tu się gotuje! 2 (5/12) 
- magazyn;

11:00 Ukryta prawda (894) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (546) - 
program 

13:00 19 + (247) - program
13:30 Szpital (783) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (547) - 
program 

16:30 19 + (248) - program
17:00 Ukryta prawda (895) - 

program obyczajowy. 
Paulina (43) wróciła 
właśnie z emigracji w 
Anglii, żeby pomóc 
siostrze Martynie (37) w 
opiece nad chorą matką 
Haliną (72), która ma już 
demencję i niedawno 
złamała biodro…

18:00 Szpital (784) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7411)
19:35 Sport (7394)
19:45 Pogoda (7391)
19:50 Uwaga! (5282) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(25/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2662) - serial 
obyczajowy; Dlaczego 
Staś nie chce mieszkać z 
mamą? Staś błaga tatę, 
żeby odebrał go dziś ze 
szkoły. Robert załatwia to 
z Olgą. Będąc już z 
synkiem wypytuje go czy 
dzieje się coś złego? Mały 
zaprzecza, ale bliski płaczu 
prosi tatę, żeby nie 
odwoził go do mamy! 
Zięba kontra Muszko – 
ostatnie starcie? 

20:55 Milionerzy (148) - 
program

21:30 Druga szansa 5 (6/10) 
- serial

22:30 Iron Majdan (6/10) - 
program

23:30 Thor: Mroczny świat - 
film przygodowy, USA 
2013. Dwa światy zderzają 
się, gdy potężna 
starożytna rasa grozi 
pogrążeniem 
wszechświata w 
wiekuistych 
ciemnościach…

01:50 Co za tydzień (845) 
02:20 The Following III 

(5/15) - serial, USA
03:20 Uwaga! (5282) 
03:45 Moc Magii(TVN noc) 

(100/150) - program 
05:05 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 35

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

09:00 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 14

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 19

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 18

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 22

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 45

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 20

16:55 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 15

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 73

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74. 
Do lombardu przychodzi 
Lidka ze sklepowym 
wieszakiem pełnym kreacji 
modowych…

20:00 Maksimum ryzyka; 
akcja, USA 1996. Policjant 
Alain Moreau traci 
swojego brata bliźniaka. 
Chcąc dowiedzieć się 
dlaczego zginął przyjmuje 
jego tożsamość i wkracza 
w świat rosyjskiej mafii.

22:00 Kroniki Riddicka; 
akcja, USA 2004. Riddick 
ucieka przed najemnikami, 
którzy pragną zdobyć 
nagrodę za jego głowę i 
nieoczekiwanie wplątuje 
się w wojnę w cudzej 
sprawie…

00:20 Doom; akcja, USA 
2005. Na Ziemię dociera 
informacja o katastrofie, 
która wydarzyła się na 
Marsie. Nikt nie przeżył. 
Połączenie z ośrodkiem 
stracono. Na ratunek 
rusza zespół świetnie 
wyszkolonych 
komandosów, którzy 
stawią czoła śmiertelnym 
niebezpieczeństwom…

02:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 133

05:40 Korona królów; odc. 
35; telenowela histor. TVP

06:15 Na sygnale; odc. 179 
„Dość”; serial fabular. TVP

06:45 Na sygnale; odc. 1; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Wojna domowa; odc. 
5/15; serial TVP

07:50 Wojna domowa; odc. 
6/15; serial TVP

08:25 M jak miłość; odc. 
778; serial TVP

09:20 Rodzinka.pl; odc. 59; 
serial komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; odc. 60; 
serial komediowy TVP

10:25 Ojciec Mateusz; odc. 
245; serial TVP

11:25 Ranczo; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów 
domem; serial obyczajowy 
TVP

12:25 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
172 - Złoty saganek; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
173 - Ostatnie dni; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe - 
Upadek, odc.24; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 1; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

18:45 Bulionerzy; odc. 65 - 
Burżuazja; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
174 - Panaceum; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 290; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
175 - Drift; serial 
kryminalny TVP

23:55 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 137 - Zagadka czasu; 
serial kryminalny TVP

00:50 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 9/14; serial 
sensacyjny TVP

01:50 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 10/14; serial 
sensacyjny TVP

02:50 Wojna domowa; odc. 
5/15 - Dwójka z azymutu; 
serial komediowy TVP

03:25 Wojna domowa; odc. 
6/15 - Trójka klasowa; 
serial komediowy TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
778; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 59; 
serial komediowy TVP

05:05 Familiada; odc. 2423
05:40 Okrasa łamie przepisy 

– W krainie papryki
06:20 Śpiewające 

fortepiany; (27)
07:25 Kabaretowy Klub 

Dwójki; (13) - Góry, 
góralszczyzna

08:15 Jeden z dziesięciu; 
20/100; teleturniej

08:50 Koło fortuny; odc. 125 
ed. 3; teleturniej

09:30 Bake off – Ale ciacho!; 
(5) ed. 4; widowisko

10:35 Bake off – Ale przepis; 
(5)

10:50 Familiada; odc. 2423; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Grabowski jest dobry na 
wszystko. Aktor musi się 
przebrać (1); widowisko 
rozrywkowe

12:30 Życie to Kabaret – 
Grabowski jest dobry na 
wszystko. Grabowski na 
cztery pory roku (2); 
widowisko rozrywkowe

13:35 Śpiewające 
fortepiany; (28)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015; (1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015; (2); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015; (3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Perliczka na nowo 
odkryta; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Peru. 
Amazonia, 1973 cz 2 (50); 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (142) - 
Ratyzbona; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Toto 
Loto /3/; serial TVP

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (29)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (17) - Dziki 
Zachód

22:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (6) ed 11; zabawa 
quizowa

23:55 Koło fortuny; odc. 124 
ed. 3; teleturniej

00:35 Złota sobota odc. 4; 
widowisko rozrywkowe

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2016 na 
bis - Grand Prix 
Publiczności - Złote Opole 
cz. 1; koncert

02:35 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 6) - Dzieci; 
widowisko

03:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret z książką w tle 
(2); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (203) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (295) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (14/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(12/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (2) 
- serial obyczajowy; Ania 
opowiada Mani o 
mieszkaniu, które Jerzy 
wynajął z myślą o nich. 
Mania protestuje - nie 
będzie mieszkać z obcym 
mężczyzną…

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (15/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (469) - 
program sądowy

14:55 Szpital (296) - 
program obyczajowy; Do 
szpitala zgłasza się 
25-letni Jakub Krysiak, 
którego bardzo boli 
brzuch. Chłopak właśnie 
wrócił z dwumiesięcznej 
podróży po Azji i 
przyjechał na oddział 
prosto z lotniska

15:55 Zaklinaczka duchów 
(13/22) - serial S-F, USA. 
Nowi sąsiedzi Meliny i 
Jim’ego dziwnie się 
zachowują, zabijają okna 
deskami i sprawiają 
wrażenie chorych 
psychicznie…

16:55 Przepis na życie 3 (3) 
- serial obyczajowy

17:55 Zabójcza broń (2/18) - 
serial, USA

19:00 Ukryta prawda
20:00 Incydent - film 

sensacyjny, USA 1997. 
Jeff i Amy decydują się 
zostawić dotychczasowe 
życie za sobą i 
przeprowadzić z Bostonu 
do słonecznej Kalifornii. 
Postanawiają przemierzyć 
całe Stany samochodem. 
Podczas podróży przez 
pustynne tereny 
południowo-zachodniej 
części kraju ich pojazd 
psuje się…

22:00 The Dog: Historia 
prawdziwa - film 
dokumentalny, USA 2013

00:15 Mucha - horror, USA 
1986. Młody naukowiec 
Seth Brundle (Jeff 
Goldblum) pracuje nad 
nowym środkiem 
transportu - teleportacją. 
Kiedy jego badania 
przynoszą pierwsze 
owoce, zaczyna się nimi 
interesować dziennikarka 
Veronica…

02:20 Moc Magii (100/150) - 
program

04:30 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:45 66 – walka płci (3/8) - 
program rozrywkowy

06:15 66 – walka płci (4/8) - 
program rozrywkowy

06:45 Afera fryzjera 4 (7/10) 
- program rozrywkowy

07:30 Idealna niania 9 
(7/12) - program

08:15 Sekrety chirurgii 3 
(12/13) - reality show

09:15 Sprzątaczki (9/12) - 
program obyczajowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (9/13) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (8/13) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 
14 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:45 Apetyt na miłość 5 
(7/12) - program 
rozrywkowy

13:45 Co za tydzień (845) - 
magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 
(12/24) - magazyn

14:45 Pani Gadżet 13 (5/12) 
- magazyn

15:20 W czym do ślubu? 2 
(9/10) - reality show

15:50 W czym do ślubu? 3 
(7/12) - reality show

16:20 Agentki czystości 
(7/13) - program 
lifestylowy

16:55 Ugotowani 11 (3/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (13) - program 
rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 5 
(11/12) - reality show

20:40 #Sława 2 (1/8) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS – Sablewska od 
stylu (5/10) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 15 
(13/24) - magazyn

22:25 W roli głównej (7/8) - 
talk show 

22:55 Afera fryzjera 6 (7/12) 
- program rozrywkowy

23:40 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy

00:25 Extraordinary People: 
The Boys With No Skin - 
dokument

01:30 W roli głównej – 
Radosław Majdan (8) - 
talk show

02:00 W roli głównej – 
Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show 

02:30 W roli głównej – 
Szymon Bobrowski (6) - 
talk show 

03:00 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn 

03:30 Wiem, co jem 2 
(2/15) - magazyn 

04:00 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn 

04:30 Wiem, co jem (12/16) 
- magazyn 

08:00 Jeździectwo - Skoki 
przez przeszkody; relacja

09:30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Lugano, Finał

11:15 Piłka ręczna - kobiet: 
Ekstraklasa - 4

13:00 Boks - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Szwecja

14:50 PN - Barca TV
17:30 4-4-2
18:00 4-4-2
18:35 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/4F - 
podsumowanie

20:30 PN - Bayern TV
22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Piłka nożna - Puchar 

Francji: 1/4F (2): PSG - 
Olympique Marsylia

07:01 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Studio 3; magazyn
08:30 Aktualności Flesz
09:05 O!POLSKIE NA ŻYWO
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Kaszubi. Odnalezione 

kolory
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
13:00 Turystyczna Jazda
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:45 Antenowe remanenty
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:39 Kronika regionu
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Tygodnik polityczny; 

program publicystyczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 1200 Muzeów; odc. 4; 

cykl reportaży
17:31 POGODA
17:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
17:45 Mamy sposoby; 

magazyn
18:00 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
18:20 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Optyka polityka
19:58 POGODA
20:00 Tygodnik polityczny
20:30 Antenowe remanenty
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Gol Ekstra; felieton
00:05 Antenowe remanenty
01:20 O!POLSKIE NA ŻYWO
02:25 Antenowe remanenty
03:25 Turystyczna Jazda
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:10 Antenowe remanenty
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Kaszubi. Odnalezione 

kolory
06:25 Antenowe remanenty
06:35 Tygodnik polityczny

06:50 Był taki dzień – 16 
kwietnia odc. 534; 
felieton

07:00 Historia Polski – 
Poświęcając życie 
prawdzie; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (67) 
Wyprawa na Madagaskar; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – Sieja, 
taniec śmierci, eremici i 
bisior z wigierskiego 
jeziora; cykl reportaży

09:10 Pogranicze w ogniu; 
odc. 24 (ost.); serial TVP

10:20 Film dokumentalny
11:20 Niecała nieprawda 

czyli PRL w DTV; odc. 33; 
magazyn

11:50 Drzazgi; film 
obyczajowy

13:50 Sensacje XX wieku – 
Zemsta; cykl 
dokumentalny

14:25 Sensacje XX wieku – 
Operacja Zeppelin; cykl 
dokumentalny

14:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Urok 
pancerza; magazyn 
historyczny

15:25 Spór o historię – Od 
Rapallo do Moskwy; 
debata

16:00 Planeta dinozaurów – 
Obcy świat; odc. 3 / 3; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

17:05 Ex Libris; odc. 339; 
magazyn

17:30 Flesz historii; odc. 
386; cykl reportaży

17:55 Janosik; odc. 4/13 - 
Porwanie; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
1; cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 Szalona miłość. 
Rosjanie i Putin; film 
dokumentalny

21:30 Sława i chwała; odc. 1 
Verborgenheit; serial TVP

22:40 Sen o Warszawie; film 
dokumentalny

00:40 Fotograf Solidarności
01:55 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; (67) 
Wyprawa na Madagaskar; 
cykl reportaży

02:30 Janosik; odc. 4/13 - 
Porwanie; serial TVP

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Chrobry 
Głogów

9:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

11:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 1. 
rundy gry pojedynczej

17:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

20:30 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...

22:10 Boks; Droga do PBN 
(4). Kulisy przygotowań 
do gali POLSAT Boxing 
Night: Noc Zemsty, która 
21 kwietnia odbędzie się 
w Częstochowie. W tych 
zawodach wystąpią...

23:00 Z archiwum boksu: 
Gala w Nowym Jorku z 
1963 roku; waga ciężka: 
Bob Foster - Ernie Terrell

23:30 Sporty walki; Gala 
KSW 43; walka: Michał 
Andryszak - Phil De Fries; 
walka: Damian Janikowski 
- Yannick Bahati

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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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 225; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 62 

Pożałujesz; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3804; teleturniej muz.
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia; /28/; teleturniej
10:10 Klan; odc. 3295
10:35 Jeden z dziesięciu; 

12/105; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; s.III; odc. 53; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Agropogoda; magazyn
12:25 To się opłaca – 

Płatności dla obszarów z 
ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi 
szczególnymi 
ograniczeniami; magazyn

12:45 Natura w Jedynce – 
Stjepan i Malena – stary 
człowiek i bocian; film 
dokum.; Niemcy (2017)

13:45 Elif; s.II; odc. 226; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
63; telenowela histor. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; s.II; 

odc. 29; serial; Włochy
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3805; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3296
18:30 Korona królów; odc. 

64; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

13/105; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:30 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy; odc. 
5; serial TVP

21:35 Pensjonat nad 
rozlewiskiem; odc. 7; 
serial TVP

22:35 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 5; serial; Hiszpania

23:35 Uwięzione; odc. 16; 
serial; Hiszpania (2015)

00:35 Komisja morderstw; 
odc. 3/12 - Produkt 
regionalny; serial TVP

01:30 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

02:35 Macedończyk; film 
dokum.; Polska (2013)

03:25 Ostatnie tajemnice 
nazistów; film 
dokumentalny; Francja 
(2014); reż.:Noemie 
Mayaudon

04:20 Notacje – prof. 
Szewach Weiss. Polityk 
od dziecka; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 139 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1366; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 36 

„Uwięziony pod ziemią”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

63 ‚Bal maturalny”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1845; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 140 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
116; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Sekrety niemowlaków; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); reż.:Barny 
Revill

14:55 M jak miłość; odc. 
1366; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2344; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 203 
ed. 4; teleturniej

17:15 Meandry uczuć; odc. 
91; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

64 „Wakacje w 
lubuskiem”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 37 
„Jutro wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1845; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1846; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 7; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1367; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1100

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

22:55 Świat bez fikcji – 
Butelka czy kieliszek? Czy 
można pić „na 
zdrowie”?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:Sophie Todd

24:00 Zaginiona; odc. 6; 
Francja (2015)

00:55 Ludzik, czyli One Man 
Show; (5); program 
rozrywkowy

01:30 Prokurator; odc. 9/10; 
serial kryminalny TVP

02:30 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:30 Butelka czy kieliszek? 
Czy można pić „na 
zdrowie”?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (662); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (17); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (750); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (141); serial 
paradokumentalny. Młoda 
kobieta zostaje pobita i 
zgwałcona przez 
zamaskowanego 
napastnika. Policjanci 
szybko trafiają na trop 
prowadzący do 
podejrzanego, ale sprawa 
zatacza...

13:00 Trudne sprawy (787); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2674); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (833); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (216); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (206); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2675); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (524); serial 
komediowy

20:10 Więzień labiryntu; 
thriller, Kanada/Wielka 
Brytania/USA 2014. 
Thomas odzyskuje 
przytomność wewnątrz 
labiryntu. Nie pamięta 
niczego z 
dotychczasowego życia, 
nie wie też, jak się tam 
znalazł. Podobnie inni...

22:40 Sabotaż; film 
sensacyjny, USA 2014. 
Specjaliści od zwalczania 
narkotykowej mafii sami 
wikłają się w kryminalną 
intrygę. Zaczynają ginąć.

1:00 Belle; dramat 
kostiumowy, Wielka 
Brytania 2013. XVIII w. 
Oficer angielskiej floty, 
John Lindsay, zjawia się 
na dworze wysoko 
postawionego sędziego z 
nieślubną, czarnoskórą 
córką. Żołnierz ma...

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5282) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(3/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(25/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2229) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (895) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (547) - 
program 

13:00 19 + (248) - program
13:30 Szpital (784) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (548) - 
program 

16:30 19 + (249) - program
17:00 Ukryta prawda (896) - 

program obyczajowy. 
48-letnia Marta wyprawia 
urodziny swojego syna, 
Krzysia (13). Dziadek 
chłopca, Stefan (70), 
przychodzi na rodzinne 
spotkanie z niemal 40 lat 
młodszą Anną i 
przedstawia ją jako swoją 
narzeczoną. Marta i jej 
brat Leszek (45) są w 
szoku…

18:00 Szpital (785) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7412)
19:35 Sport (7395)
19:45 Pogoda (7392)
19:50 Uwaga! (5283) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(26/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2663) - serial 
obyczajowy; Tomek 
porażony – już wie, co 
Cząber zrobił Anastazji! 
Beata opowiada Tomkowi 
całą prawdę o Cząbrze. 
Nowak jest wstrząśnięty - 
teraz rozumie, dlaczego 
Anastazja chce uciec od 
strasznej przeszłości. 
Tomek musi zdecydować, 
czy dalej zajmować się 
tematem, czy dla spokoju 
ukochanej zostawić 
sprawę Cząbra…

20:55 Milionerzy (149) - 
program

21:30 Diagnoza 2 (9/13) - 
serial

22:30 Kuba Wojewódzki 12 
(9/13) - talk show

23:30 Superwizjer (1127) - 
magazyn reporterów

00:05 Tu się gotuje! 2 (5/12)
00:10 36,6 3 (8/12) - 

program 
01:10 Lista klientów (1/15) - 

serial, USA
02:10 Pamiętniki wampirów 

3 (1/22) - serial horror, 
USA. 

03:05 Uwaga! (5283) 
03:30 Moc Magii(TVN noc) 

(101/150) - program;
04:50 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 36

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74

09:00 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985, odc. 15

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 20

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 19

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 23

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 21

16:55 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 16

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 74. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

20:00 Koliber; akcja, USA, 
Wielka Brytania 2013

22:00 W obronie własnej; 
akcja, USA 2013

00:00 Wikingowie; fabularny, 
Irlandia 2016; odc. 7. 
Ragnar zdaje sobie 
sprawę, że Rollo go 
zdradził. Postanawia 
zrealizować swój plan 
ataku…

00:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10. 
Zatrzymanie członka 
bandy napadającej na tiry 
oraz zgranego duetu 
złodziei - kasjerki w 
sklepie budowlanym i jej 
„klienta”…

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 134

05:40 Korona królów; odc. 
36; telenowela historyczna 
TVP

06:10 Na sygnale; odc. 1; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 2; 
serial fabularyzowany TVP

07:10 Wojna domowa; odc. 
7/15 - Polski joga; serial 
komediowy TVP

07:45 Wojna domowa; odc. 
8/15 - Wizyta starszej 
pani; serial komediowy 
TVP

08:45 M jak miłość; odc. 
779; serial TVP

09:45 Rodzinka.pl; odc. 61 
„Biznes is biznes”; serial 
komediowy TVP

10:25 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 137 - Zagadka czasu; 
serial kryminalny TVP

11:10 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

11:25 Ranczo; odc. 65 - Pakt 
z czartem; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
173 - Ostatnie dni; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
174 - Panaceum; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe - 
Zaskakująca diagnoza, 
odc.25; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 2; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

17:40 Ranczo; odc. 68- 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 66 - 
Gra dżentelmenów; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
175 - Drift; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 291; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 70; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
176; serial TVP

23:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231; serial 
komediowy TVP

00:35 Na sygnale; odc. 186; 
serial fabularyzowany TVP

01:05 Paradoks; odc. 10; 
serial kryminalny TVP

02:00 Paradoks; odc. 11; 
serial kryminalny TVP

02:55 Wojna domowa; odc. 
7/15; serial TVP

03:35 Wojna domowa; odc. 
8/15; serial TVP

04:35 M jak miłość; odc. 
779; serial TVP

05:10 Familiada; odc. 2394
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Perliczka na nowo 
odkryta

06:20 Śpiewające 
fortepiany; (28)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (17) - Dziki 
Zachód

08:20 Jeden z dziesięciu; 
21/100 Wielki Finał; 
teleturniej

09:00 Koło fortuny; odc. 126 
ed. 3; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 6) - Dzieci

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /109/ - „Pamelo 
żegnaj” - Tercet 
Egzotyczny

10:55 Familiada; odc. 2394
11:30 Życie to Kabaret – 

Dzikie Fazy Fair Play 
Crew

12:35 Życie to Kabaret – 
Parodie, parodie 

13:35 Śpiewające 
fortepiany; (29)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2014 - 
(1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kapłony w Wilanowie; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wyspy 
Trobrianda (1968) (51); 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (142) - 
Ratyzbona; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Obrączka /4/; serial TVP

20:20 Śpiewające 
fortepiany; (30)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (18) - Bajki; 
widowisko rozrywkowe

22:25 Bake off – Ale ciacho!; 
(6) ed. 4; widowisko

23:25 Bake off – Ale przepis; 
(6)

23:40 Koło fortuny; odc. 125 
ed. 3; teleturniej

00:15 Na festiwalowej 
scenie – Krystyna 
Giżowska; widowisko 
rozrywkowe

00:40 Niezapomniane 
Koncerty – Koncert 
Jaromira Nohavicy i 
Andrzeja Sikorowskiego - 
„Gdyby ludzie słuchali 
piosenek”; widowisko

01:50 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2017 na 
bis - Jubileusz Maryli 
Rodowicz /cz. 1/; koncert

02:55 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (16) - 
Piosenkarz i artysta; 
program rozrywkowy

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret z przyrodą w tle 
(6); program rozrywkowy

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1128) - program 
kryminalny; Na obrzeżach 
miasta znaleziono zwłoki 
zastrzelonej i zgwałconej 
dziewczyny…

06:25 Szpital (296) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (15/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(13/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (3) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (16/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (470) - 
program sądowy

14:55 Szpital (297) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(14/22) - serial S-F, USA. 
Duch zmarłego więźnia 
szuka pomocy Melindy w 
odnalezieniu bardzo 
ważnych dokumentów. 
Dzięki nim chce pomóc 
swojej córce sprzedać 
cenne obrazy…

16:55 Przepis na życie 3 (4) 
- serial obyczajowy

17:55 Zabójcza broń (3/18) - 
serial, USA. Rigss i 
Murtaugh prowadzą 
trudną sprawę dotyczącą 
handlu narkotykami, 
kradzieży i podwójnego 
morderstwa. W miarę 
postępowania śledztwa 
okazuje się, że powiązany 
z przestępstwami jest Ned 
Brower…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Parker - film 

sensacyjny, USA 2013. 
Parker (Jason Statham) to 
złodziej. Pewnego razu 
sam staje się ofiarą 
zdrady. Po udanym skoku 
jego kumple zabierają cały 
łup, a Parkera zostawiają 
na pewną śmierć…

22:35 Hobbit: Bitwa Pięciu 
Armii - film przygodowy, 
Nowa Zelandia/USA 2014. 
Thorin Dębowa Tarcza i 
Krasnoludy z Ereboru 
odzyskały ogromne 
bogactwa. Teraz muszą 
stawić czoło 
konsekwencjom zbudzenia 
przerażającego Smauga. 
W międzyczasie Władca 
Ciemności, Sauron, 
wysyła legiony Orków do 
ataku na Samotną Górę. 
Gdy siły ciemności się 
połączą, Krasnoludy, Elfy i 
Ludzie będą musieli 
zdecydować…

01:30 American Horror 
Story: Asylum (7/13) - 
serial, USA

02:35 Moc Magii (101/150) - 
program

04:45 Druga strona medalu 
2 (3/7) - talk show – 
Cherie Blair

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (2/13) - 
program lifestylowy 

06:25 Projekt Tyszka (6/8) - 
program rozrywkowy

06:55 Co za tydzień (845) - 
magazyn

07:25 Afera fryzjera 6 (7/12) 
- program rozrywkowy

08:10 Sekrety chirurgii 3 
(13) - reality show

09:10 Sprzątaczki (10/12) - 
program obyczajowy

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (10/13) - 
program rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (9/13) - program

11:40 Kuchenne rewolucje 
14 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:40 Pani Gadżet 15 
(13/24) - magazyn

13:10 Pani Gadżet 15 
(12/24) - magazyn

13:40 Pani Gadżet 13 (6/12) 
- magazyn

14:10 Gwiazdy od kuchni 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

14:40 Coś z niczego
15:40 #Sława 2 (1/8) - 

program rozrywkowy
16:10 Projekt Tyszka (7/8) - 

program rozrywkowy
16:40 Ostre cięcie 5 (7/10) - 

program
17:25 Kulisy sławy EXTRA 

(7/9) - program 
lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (1/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 5 
(12) - reality show

20:40 Perfekcyjna Pani 
Domu

21:40 Co nas truje (5/12) - 
program lifestylowy

22:25 Zaskocz mnie! (8/10) - 
program rozrywkowy

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

23:45 Apetyt na miłość 5 
(7/12) - program 
rozrywkowy

00:45 Swatka milionerów 
(7/10) - program 
rozrywkowy

01:45 W roli głównej – 
Maciej Stuhr (1/6) - talk 
show 

02:15 W roli głównej – Anna 
Dereszowska (3/8) - talk 
show 

02:45 W roli głównej – 
Sonia Bohosiewicz 
(11/17) - talk show 

03:15 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn 

03:45 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn 

04:15 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn 

04:45 Wiem, co jem (13/16) 
- magazyn

08:00 Piłka nożna - Liga 
Europy - 1/4F (2)

10:05 Football’s Greatest 
stage - film dok.

10:35 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Szwecja - 
Chille

12:40 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Holandia - 
Portugalia

14:45 4-4-2
15:15 4-4-2
15:50 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/4F - 
podsumowanie

17:45 PN - Bayern 
Monachium TV

19:45 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec i Puchar Francji - 
1/2 finału - studio

20:35 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

23:25 Sportowy Wieczór
24:00 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec - 1/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

07:02 Kwadrans w ogrodzie
07:17 Słodka kuchnia 

pszczółek; mag. kulinarny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 A życie toczy się dalej... 

– Kolejarze z Milówki
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Kreatywni odc. 10
11:30 Świętokradztwo; film 

dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Informator
12:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
13:00 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; odc. 34
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:45 Antenowe remanenty
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
15:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Zamordowany 
pomnik

15:35 Europejczycy – Zdrowe 
produkty; magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Informator
17:47 Niepokonani; reportaż
18:02 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
19:58 POGODA
20:00 Europejczycy – Zdrowe 

produkty; magazyn
20:25 Antenowe remanenty
20:40 Piłka nożna – Puchar 

Niemiec/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

21:32 Aktualności Wieczorne
21:44 POGODA
21:45 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

22:40 Dziennik Regionów
23:05 Pogoda
23:10 Telekurier
23:40 Świętokradztwo; film 

dokum.
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Zamordowany 
pomnik

01:20 Antenowe remanenty
02:45 Rączka gotuje
03:10 Kreatywni odc. 10
03:25 Odkryj Małopolskę... na 

rowerze; odc. 34
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:15 Pogoda 
04:15 Antenowe remanenty
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Świętokradztwo; film 

dokum.
06:20 Antenowe remanenty
06:35 Europejczycy - Zdrowe 

produkty; magazyn

06:50 Był taki dzień – 17 
kwietnia odc. 535

07:00 Historia Polski – 
Katyń. Prawda i 
kłamstwo o zbrodni; film 
dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (68) 
Wenezuela - Boso ale w 
ostrogach; cykl reportaży

08:30 Ukryte skarby – 
Tajemnice sylwestrowej 
nocy; cykl reportaży

09:05 Sława i chwała; odc. 1 
Verborgenheit; serial TVP

10:10 Baby Animals in The 
Wild – Najmłodsi 
mieszkańcy plaży; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

11:05 Goniec historyczny 
IPN; odc. 1; magazyn

11:25 Biało-czerwoni - 
historie niezwykłe - 
Biegacz długodystansowy 
Janusz Kusociński; cykl 
dokumentalny

11:55 Film dokumentalny
13:00 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii.

13:30 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
1-2; cykl dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Samobójcy; 
magazyn historyczny

15:25 Olbrzymy epoki 
lodowcowej; odc. 3.

16:30 Historia Polski – 
Legenda 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK; film 
dokumentalny

17:25 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Armii Krajowej; 
odc. 4 Łagier w Workucie; 
reportaż

17:45 Janosik; odc. 5/13 - 
Tańcowali zbójnicy; serial 
TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3; cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
4; cykl dokumentalny

19:55 Jak było?; odc. 6; 
program publicystyczny

20:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śląska bitwa o 
benzynę

21:05 Klub profesora Tutki – 
Profesor Tutka wśród 
melomanów; serial TVP

21:25 Sława i chwała; odc. 2 
Zawierucha; serial TVP

22:35 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 6; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

23:40 Drzazgi; film obyczaj.
01:40 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; (68) 
Wenezuela - Boso ale w 
ostrogach; cykl reportaży

02:20 Janosik; odc. 5/13 - 
Tańcowali zbójnicy; serial 
TVP

7:00 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...

8:30 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: Speed Car 
Motor Lublin - Car 
Gwarant Start Gniezno

11:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecze 1. 
rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecze 1. 
rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecze 1. 
rundy gry pojedynczej

17:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecze 1. 
rundy gry pojedynczej

19:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

20:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Arka Gdynia - 
Korona Kielce

22:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

23:10 Boks; POLSAT Boxing 
Night: Adamek vs Molina; 
waga ciężka: Tomasz 
Adamek - Eric Molina

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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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 226; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 63 

Botoks; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3805; teleturniej 
muzyczny

09:15 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 18; serial TVP

10:10 Klan; odc. 3296; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
13/105; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 20/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

24 godziny na arenie 
walki wielkich kotów; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 227; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
64; telenowela historyczna 
TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; s.II; 

odc. 30; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3806; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3297; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
65; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
14/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:08 Sport
20:10 Trzecia połowa; odc. 

5; serial komediowy TVP
20:35 Wielki Test o 

Podatkach
22:10 Ocaleni; reality show
23:05 Orły Nawałki
23:45 Czego nie mogliśmy 

wykrzyczeć; film 
dokumentalny; Polska 
(2017); reż.:Krzysztof 
Zwoliński, Ewa 
Żmigrodzka - Zwolińska

00:45 Colette; dramat; 
Czechy, Słowacja (2013); 
reż.:Milan Cleslar

02:55 Uwięzione; odc. 16; 
serial; Hiszpania (2015)

03:55 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 12/13; serial 
sensacyjny TVP

04:50 Opowieść o 
„Żegocie”; film dokum.; 
Polska (2015)

05:35 Notacje – Jan Karski. 
Moje młode lata; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 141 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1367; serial TVP

07:00 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Na sygnale; odc. 37 
„Jutro wesele”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

64 „Wakacje w 
lubuskiem”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1846; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 142 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
117; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Ziemia – Podwodny 
świat; cz 7. Nocne Życie i 
Połowa Księżyca; cykl 
dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1367; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2345; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 204 
ed. 4; teleturniej

17:15 Meandry uczuć; odc. 
92; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

65 „Nowe zwierzątko 
domowe”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 38 
„Anatol szuka wolności”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1846; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1847; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
704; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 187 
„Wzorowy ojciec”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks - Jak ona 
to robi?; komedia; USA 
(2011)

24:00 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 231; serial 
komediowy TVP

00:30 Świat bez tajemnic – 
Betar; film dokumentalny; 
Polska (2010)

01:40 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV; s. XIV, 
odc. 13/22; serial 
sensacyjny; Kanada, USA 
(2013)

02:30 Licencja na 
wychowanie; odc. 99; 
serial obyczajowy TVP

03:05 Licencja na 
wychowanie; odc. 100; 
serial obyczajowy TVP

03:35 Prokurator; odc. 9/10; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (663); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (18); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (751); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (142); serial 
paradokumentalny. W 
jednej z restauracji 
znalezione zostają zwłoki 
szefa kuchni. Ktoś 
poderżnął mu gardło. 
Podejrzewany jest jeden z 
pracowników, który był...

13:00 Trudne sprawy (788); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2675); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (834); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (217); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (207); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2676); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (175); serial 
komediowy

20:05 Umów się ze mną. 
Take me out (7); reality 
show. Uczestnicy 
programu marzą o randce 
idealnej. Liczą, że znajdą w 
nim drugą połówkę. Kilku 
singli poznaje trzydzieści 
kobiet. W ciągu...

21:30 Ewa, ugotuj nam to 
(1/4); magazyn kulinarny

21:40 Top Chef (7); reality 
show. Siódma edycja 
kulinarnego show, w 
którym do walki stają 
osoby związane z 
gotowaniem. Uczestnicy 
muszą umieć przyrządzić 
wyszukaną potrawę, ale...

23:05 Klub Dzikich Kotek; 
komedia, USA 2007

1:20 Szkoła zgorszenia; 
komedia, USA 2008. 
Najpopularniejsza 
uczennica w szkole, 
Francesca, namawia 
Bobby’ego do śledztwa w 
sprawie kradzieży 
odpowiedzi do egzaminów 
końcowych.

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5283) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(4/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(26/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2230) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (896) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (548) - 
program 

13:00 19 + (249) - program
13:30 Szpital (785) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (549) - 
program 

16:30 19 + (250) - program
17:00 Ukryta prawda (897) - 

program obyczajowy. 
Marta (32) jest samotną 
matką. Dostała niedawno 
pracę przedstawicielki 
handlowej, co związane 
jest z częstymi wyjazdami. 
Ponieważ nie stać jej na 
nianię, często zostawia 
córki Arletę (9) i Zuzię (7) 
u swojej mamy Barbary…

18:00 Szpital (786) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7413)
19:35 Sport (7396)
19:45 Pogoda (7393)
19:50 Uwaga! (5284) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(27/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2664) - serial 
obyczajowy; Iza pod lufą 
pistoletu! Hajduk zajeżdża 
drogę idącej do pracy Izie 
– „zaprasza” ją do auta. 
Potem wyrzuca przez 
okno telefon Brzozowskiej 
i wywozi ją na jakieś 
odludzie…

20:55 Milionerzy (150) - 
program

21:30 Agent - Gwiazdy 3 
(9/13) - program 

22:35 Jack Reacher - film 
sensacyjny, USA 2012. W 
Pittsburghu pięć 
przypadkowych osób 
zostaje zastrzelonych 
przez snajpera. Wszystkie 
ślady i dowody prowadzą 
policję do Jamesa Barra 
który przysięga, że jest 
niewinny…

01:10 Lejdis - komedia; 
2008. Bohaterki znają się 
od dzieciństwa, mieszkały 
przez lata w jednej 
warszawskiej kamienicy, 
bawiły się na podwórku-
studni i chodziły do tej 
samej szkoły. Potem ich 
losy potoczyły się 
kompletnie inaczej…

04:00 Moc Magii(TVN noc) 
(102/150) - program;

05:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 37

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

09:00 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 16

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 21

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 24

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 22

16:55 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 17

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 75

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 76

20:00 Osaczeni; akcja, USA 
1999. Zostaje ukradziony 
obraz Rembrandta. Z tego 
powodu towarzystwo 
ubezpieczeniowe może 
stracić nawet 24 miliony 
dolarów. Gin, rządna 
przygód, piękna pani 
detektyw, namawia 
przełożonych, aby 
pozwolili jej zająć się 
sprawą, rozpracować 
sprawcę i złapać go na 
gorącym uczynku…

22:10 Plan bez skazy; akcja, 
Wielka Brytania 2007. 
1960 rok, Londyn. Laura 
Quinn to pracownica 
London Dimond 
Corporation. Pomimo 
wieloletniej pracy i 
wysokich umiejętności 
kobieta nie może doczekać 
się awansu. Wszystkiemu 
winna jest jej płeć…

00:20 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 8

01:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

01:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:35 Taki jest świat; factual
04:15 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:05 Królowa Serc; 

telenowela, USA 2014; 
odc. 135

05:45 Korona królów; odc. 
37; telenowela historyczna 
TVP

06:20 Na sygnale; odc. 2; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Wojna domowa; odc. 
9/15 - Dzień matki; serial 
komediowy TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 61 
„Biznes is biznes”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 62 
„Walka z lenistwem”; 
serial komediowy TVP

10:20 Za marzenia; odc. 5; 
serial TVP

11:30 Ranczo; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
174 - Panaceum; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
175 - Drift; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
26 - Zdążyć przed czasem; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 68- 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 67 - 
Nepal; serial komediowy 
TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
176 - Świadek oskarżenia; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 292; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; odc. 
177 - Amfetamina; serial 
kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 5; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 6; serial 
policyjny TVP

02:50 Wojna domowa; odc. 
9/15 - Dzień matki; serial 
komediowy TVP

03:45 M jak miłość; odc. 
780; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 61 
„Biznes is biznes”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2395; 
teleturniej

05:45 Okrasa łamie przepisy 
– Kapłony w Wilanowie; 
magazyn kulinarny

06:25 Śpiewające 
fortepiany; (29)

07:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (18) - Bajki; 
widowisko rozrywkowe

08:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (143) - Bawarski 
ziemniak i chmiel; 
magazyn kulinarny

08:55 Koło fortuny; odc. 127 
ed. 3; teleturniej

09:40 Big Music Quiz; (3); 
teleturniej muzyczny

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /110/ - 
„Zwierzenia kontestatora” 
- TSA

10:50 Familiada; odc. 2395; 
teleturniej

11:25 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – M jak 
Michnikowski

11:45 Życie to Kabaret – 
Scena Dobrego Humoru - 
„Z młodymi jak 
najbardziej” (2); program 
kabaretowy

12:40 Życie to Kabaret – XVI 
Marzenia Marcina Dańca; 
program rozrywkowy

13:50 Śpiewające 
fortepiany; (30)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – XI Mazurska Noc 
Kabaretowa 2009 „Hello 
Poland” (1-3)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na wodzie 
termalnej

18:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (52) - 
Wyspy szczęśliwe

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (143) - Bawarski 
ziemniak i chmiel

19:30 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - Smol 
biznes /5/; serial TVP

20:20 Śpiewające 
fortepiany; (31)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (15) - Węgry

22:20 Rodzina, ach rodzina; 
(odc. 7); widowisko

23:20 Koło fortuny; odc. 126 
ed. 3; teleturniej

23:55 Na festiwalowej 
scenie – Krzysztof 
Krawczyk

00:25 Złota sobota odc. 3
01:20 Niezapomniane 

Koncerty – Opole 2017 na 
bis - Jubileusz Maryli 
Rodowicz /cz. 2/; koncert

02:20 Kierunek Kabaret; /50/ 
- Morskie opowieści

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele; (8); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (204) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (297) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (16/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(14/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (4) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (17/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (471) - 
program sądowy

14:55 Szpital (298) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(15/22) - serial S-F, USA. 
Do Meliny po wielu latach 
powraca pierwszy duch z 
jakim rozmawiała. Melinda 
miała 8 lat kiedy okazało 
się, że posiada ten 
niesamowity dar…

16:55 Przepis na życie 3 (5) 
- serial obyczajowy

17:55 Zabójcza broń (4/18) - 
serial, USA. W sąsiedztwie 
domu Murtaugh dochodzi 
do kilku włamań. Gdy 
kolejna kradzież kończy się 
zabójstwem policjanci 
postanawiają dokładnie 
przyjrzeć się sprawie…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Podejrzani - film 

sensacyjny, USA/Niemcy 
1995. Na nabrzeżu w San 
Pedro dochodzi do 
strzelaniny w wyniku, 
której ginie dwadzieścia 
siedem osób. Policja 
znajduje na miejscu 
zbrodni dziewięćdziesiąt 
jeden milionów dolarów. 
Jedynym ocalałym jest 
pochodzący z Nowego 
Jorku przestępca Roger 
„Verbal” Kint…

22:15 Mentalista VII (10/13) 
- serial, USA

23:15 Stosunki 
międzymiastowe - 
komedia, USA 2010. 
Christina Applegate Erin 
(Drew Barrymore) i 
Garrett spędzili razem lato 
w Nowym Jorku. Po 
romantycznych wakacjach 
każde z nich musi wrócić 
do swojego normalnego 
życia. Nie są jednak pewni 
czy chcą zakończyć tę 
znajomość? Pielęgnując 
związek niezliczoną ilością 
smsów i seksownych 
nocnych telefonów 
zacieśniają stosunki 
międzymiastowe.

01:30 Moc Magii (102/150) - 
program

03:45 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

04:20 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show – 
Sarah Fergusson

05:35 Wiem, co jem na 
diecie (7/12) - program 

06:05 Wiem, co jem na 
diecie (8/12) - program 

06:35 Wiem, co jem na 
diecie (9/12) - program 
lifestylowy 

07:05 Ostre cięcie 5 (7/10) - 
program

07:50 Gwiazdy od kuchni 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

08:20 Sekrety lekarzy (1/12) 
- reality show

09:20 Sprzątaczki (11/12) - 
program obyczajowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (10/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 
14 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

13:35 Zaskocz mnie! (8/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej (7/8) - 
talk show 

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie (4/5) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(7/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (2/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(1/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (7/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(7/10) - program

22:25 Pani Gadżet 15 
(14/24) - magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz!

00:55 Pocałunek w ciemno 3 
(10) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

01:55 W roli głównej – 
Agata Kulesza (2/6) - talk 
show 

02:25 W roli głównej – 
Dawid Woliński (4/8) - 
talk show 

02:55 W roli głównej – 
Wojciech Fibak (12/17) - 
talk show 

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

03:55 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn 

04:25 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn 

04:55 Wiem, co jem (14/16) 
- magazyn

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

10:05 Piłka nożna - Puchar 
Francji - 1/2 (1): Les 
Herbiers - Chambly

12:15 Piłka nożna Bayern
14:10 Boks - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Szwecja

15:30 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

17:40 Jedziemy na Mundial
18:30 Football’s Greatest 

stage - film dok.
19:35 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec i Puchar Francji - 
1/2 finału - studio

20:35 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

21:25 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/2 (2): Caen - 
PSG

21:40 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

22:30 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/2 (2): Caen - 
PSG

23:05 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec i Puchar Francji - 
1/2 finału - studio

23:30 Sportowy Wieczór
00:10 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

07:01 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:16 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:30 Aktualności Flesz
07:35 EkoAgent; magazyn
08:05 Magazyn historyczny; 

magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:25 Światem rządzi Bóg; 

film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza; 

magazyn
13:00 Antenowe remanenty
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 BILANS ZDROWIA; 

magazyn
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie; 

magazyn
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
20:30 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Światem rządzi Bóg; 

film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Światem rządzi Bóg; 

film dokum.
06:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży

06:50 Był taki dzień – 18 
kwietnia odc. 536; 
felieton

07:00 Historia Polski – 
Legenda 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (69) - 
Anakonda - Polowanie; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Łopienka, przytułek 
łotrów i cerkiew na końcu 
świata - ruszamy w 
Bieszczady; cykl reportaży

09:10 Sława i chwała; odc. 2 
Zawierucha; serial TVP

10:15 Fotograf Solidarności
11:25 Spór o historię – 

Churchill a sprawa 
polska; debata

12:00 Szalona miłość. 
Rosjanie i Putin; film 
dokumentalny

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Śląska bitwa o 
benzynę

13:40 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3; cykl dokumentalny

14:10 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
4; cykl dokumentalny

14:40 Encyklopedia II wojny 
światowej – Charles de 
Gaulle; cykl dokumentalny

15:05 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 6; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

16:10 Historia Polski – 
Draża - czetnik. Legenda 
Kresów.; film 
dokumentalny

17:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Białystok; cykl reportaży

17:45 Janosik; odc. 6/13 - 
Worek talarów; serial TVP

18:35 Biało - czerwoni - 
historie niezwykłe - 
Oszczepniczka Maria 
Kwaśniewska - 
Maleszewska; cykl 
dokumentalny

19:00 „Sensacje XX wieku” 
– Astrolog; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - To wzgórze 
kryje skarb

20:30 Dotknięcie anioła; film 
dokumentalny

21:40 Sława i chwała; odc. 3 
Wojenka; serial TVP

22:50 Kabaret Śmierci; film 
dokumentalny

00:40 Brzezina; dramat
02:20 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; (69) - 
Anakonda - Polowanie; 
cykl reportaży

02:55 Janosik; odc. 6/13 - 
Worek talarów; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

9:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Arka Gdynia - 
Korona Kielce

11:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

17:00 Tenis: Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 2. 
rundy gry pojedynczej

19:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

20:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Legia 
Warszawa - Górnik Zabrze

22:30 Piłka nożna; Puchar 
Polski; studio

23:10 Boks; POLSAT Boxing 
Night 7: Nowe rozdanie; 
waga ciężka: Tomasz 
Adamek - Solomon 
Haumono

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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05:50 TELEZAKUPY
06:30 Elif; s.II; odc. 227; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 64 

Gehenna; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3806; teleturniej 
muzyczny

09:15 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 137 - Zagadka czasu; 
serial kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3297; 
telenowela TVP

10:35 Jeden z dziesięciu; 
14/105; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria IV, 
odc. 21/28; serial 
obyczajowy; USA (1995)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

24 godziny na bezkresnej 
pustyni; Nowa Zelandia 
(2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 228; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
65; telenowela historyczna 
TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wszystko dla pań; s.II; 

odc. 31; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3807; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3298; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
66; telenowela historyczna 
TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
15/105; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 246; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /70/; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 wojsko – polskie.pl; 

odc. 6; reportaż
01:25 Bicie serca; film 

obyczajowy; USA (1993)
03:00 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /70/; magazyn
03:30 Sprawa dla reportera
04:25 Notacje – Symcha 

Ratajzer - Rotem. Obrazy 
z getta; cykl dokumentalny

05:15 Koło fortuny; odc. 143 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
704; serial TVP

06:50 Podróże z historią; s.I; 
odc. 8 Zamek czy lepianka 
- dylematy średniowiecza; 
cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 38 
„Anatol szuka wolności”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

65 „Nowe zwierzątko 
domowe”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1847; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 144 
ed. 3; teleturniej

13:05 Tylko z Tobą; odc. 
118; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

14:00 Oczy Atakamy; film 
dokumentalny; Austria 
(2013); reż.:Annette 
Scheurich, Klaus 
Scheurich

14:55 Na dobre i na złe; odc. 
704; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2346; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 205 
ed. 4; teleturniej

17:15 Meandry uczuć; odc. 
93; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

66 „Król jest nagi”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 39 
„Pomogę zdecydowanej 
parze”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1847; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1848; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Szpieg D’83; ep. 1 
(odc. 1); film obyczajowy; 
Niemcy (2015); 
reż.:Edward Berger, 
Samira Radsi; wyk.:Jonas 
Nay, Maria Schrader, 
Sonja Gerhardt, Alexander 
Beyer, Sylvester Groth, 
Ludwig Trepte

21:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 7; serial; USA 
(2013)

22:30 Łączy nas pamięć – 
75. rocznica wybuchu 
Powstania w Getcie 
Warszawskim

23:50 Za marzenia; odc. 7; 
serial TVP

00:50 Wielki Tydzień; 
dramat; Polska (1995); 
reż.:Andrzej Wajda

02:35 Jak ona to robi?; 
komedia; USA (2011); 
reż.:Douglas McGrath

04:15 Art Noc: Shakin’ Dudi 
(Rawa Blues Festival 
2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (664); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (19); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (752); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (143); serial 
paradokumentalny. 
Olgierd Mazur i Krystian 
Górski dostają zgłoszenie 
o morderstwie młodej 
Białorusinki. Była ona 
opiekunką dziecka Doroty. 
Kobiety łączył romans...

13:00 Trudne sprawy (789); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2676); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (835); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (218); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (208); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2677); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (525); 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 (114); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (130); 
serial obyczajowy. Losy 
czterech przyjaciółek: Anki 
(Magdalena Stużyńska-
Brauer), Ingi (Małgorzata 
Socha), Zuzy (Anita 
Sokołowska) i Patrycji 
(Joanna Liszowska).

22:10 Wyjdź za mnie (5); 
reality show

23:25 Gwiazd naszych wina; 
melodramat, USA 2014. 
Gus (Ansel Elgort) poznaje 
Hazel się na spotkaniach 
grupy wsparcia dla osób 
chorych na raka. Chce 
sprawić, by dziewczyna...

2:00 Gorzki romans; film 
sensacyjny, Kanada/
Niemcy 2000. Maya i 
Tony są parą oszustów. 
Pewnego dnia spotykają 
Pierce’a…

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5284) - 
program; 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3 

(5/12) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 
(27/40) - program;

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2231) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (897) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (549) - 
program 

13:00 19 + (250) - program
13:30 Szpital (786) - 

program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 

12 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (550) - 
program 

16:30 19 + (251) - program
17:00 Ukryta prawda (898) - 

program obyczajowy. 
43-letnia Jagoda jest żoną 
zamożnego biznesmena 
Stefana, ma też dorosłą 
córkę z poprzedniego 
związku Karinę (21). 
Dziewczyna mieszka już ze 
swoim chłopakiem. Kiedy 
okazuje się, że jest w 
ciąży, chce jak najszybciej 
wziąć ślub…

18:00 Szpital (787) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7414)
19:35 Sport (7397)
19:45 Pogoda (7394)
19:50 Uwaga! (5285) - 

program; 
20:10 Doradca smaku 8 

(28/40) - program;
20:15 Na Wspólnej 16 

(2665) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (151) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Lejdis - komedia; 
2008. Bohaterki znają się 
od dzieciństwa, mieszkały 
przez lata w jednej 
warszawskiej kamienicy, 
bawiły się na podwórku-
studni i chodziły do tej 
samej szkoły. Potem ich 
losy potoczyły się 
kompletnie inaczej…

01:20 Jack Reacher - film 
sensacyjny, USA 2012. W 
Pittsburghu pięć 
przypadkowych osób 
zostaje zastrzelonych 
przez snajpera. Wszystkie 
ślady i dowody prowadzą 
policję do Jamesa Barra 
który przysięga, że jest 
niewinny. Mężczyzna nie 
chce rozmawiać ze swoim 
adwokatem…

04:00 Moc Magii(TVN noc) 
(103/150) - program;

05:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 38

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 76

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1985;  
odc. 17

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 22

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 21

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 1

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 23

16:55 Na wariackich 
papierach; serial fabul., 
USA 1985; odc. 18

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 76

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 77

20:00 American Pie 2; 
komedia, USA 2001. 
Starzy przyjaciele z liceum 
wybierają się na wspólne 
wakacje, żeby uczcić 
zakończenie pierwszego 
roku studiów…

22:05 Komedia mało 
romantyczna; komedia, 
USA 2006. Julia marzy o 
wielkiej miłości, rycerzu na 
białym koniu i hucznym 
weselu ze szczęśliwym 
zakończeniem. Kiedy 
wydaje jej się, że wreszcie 
go odnalazła, musi 
zmierzyć się z całym 
światem. Wkrótce okazuje 
się jednak, że nawet Julia 
ma jeszcze szansę 
zrealizować swoje 
marzenia.

23:30 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość; akcja, 
USA 2003. Tym razem 
piękne agentki muszą 
odnaleźć dwie srebrne 
obrączki. Pierścionki są 
niezwykłe…

01:40 Najśmieszniejsi  – Ani 
Mru Mru; Polska; odc. 6

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:50 Taki jest świat; factual
04:25 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

05:05 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 136

05:35 Korona królów; odc. 
38; telenowela historyczna 
TVP

06:05 Na sygnale; odc. 3; 
serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 4; 
serial fabularyzowany TVP

07:10 Wojna domowa; odc. 
10/15 - Zagraniczny gość; 
serial komediowy TVP

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

09:10 Rodzinka.pl; odc. 62 
„Walka z lenistwem”; 
serial komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; odc. 63 
‚Bal maturalny”; serial 
komediowy TVP

10:20 O mnie się nie martw; 
s.VIII; odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 67 - Kozi 
róg; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Ranczo; odc. 68- 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
175 - Drift; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
176 - Świadek oskarżenia; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
27 - Cena przebaczenia; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 4; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 70 - Seks 
nocy letniej; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Bulionerzy; odc. 68 - 
Kapcie; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
177 - Amfetamina; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 293; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 71 - 
Dzieci rewolucji; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 72 - 
Przeciek kontrolowany; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
178 - Poza światem; serial 
kryminalny TVP

23:55 Na dobre i na złe; odc. 
704; serial TVP

00:55 Instynkt; odc. 9 
„Sąsiedzi”; serial 
kryminalny TVP

01:55 Instynkt; odc. 10 
„Łagodna”; serial 
kryminalny TVP

02:50 Wojna domowa; odc. 
10/15 - Zagraniczny gość; 
serial komediowy TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
781; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 62; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2396
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia na wodzie 
termalnej

06:25 Śpiewające 
fortepiany; (30)

07:35 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (15) - Węgry

08:25 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (144) - 
Oktoberfest

08:55 Koło fortuny; odc. 128 
ed. 3; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (16) - 
Piosenkarz i artysta

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /107/ - 
„Monaliza” - Papa Dance

10:55 Familiada; odc. 2396
11:30 Życie to Kabaret – 

Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze 
(wieczór 1)

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia - 
Wszystko co najlepsze 
(wieczór 2)

13:40 Śpiewające 
fortepiany; (31)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XIII Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2011 W GÓRĘ 
SMYKI! (1-3)

17:30 Kabaretowe Hity – 
Kabaret Ani Mru Mru

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Las - największa 
spiżarnia

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (53) - 
Ludożercy; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 38 Niemcy - 
Bawaria (144) - 
Oktoberfest

19:35 Humor w odcinkach – 
Badziewiakowie - 
Słomiany wdowiec /6/; 
serial TVP

20:15 Śpiewające 
fortepiany; (34)

21:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (16) - Pora 
relaksu, jak się 
odstresować

22:25 Kierunek Kabaret; /51/ 
- Wsi spokojna, wsi 
wesoła

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza; (24); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 127 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1-3); 
widowisko rozrywkowe

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret z historią w tle 
(5); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (205) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (298) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (17/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(15/22) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 3 (5) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (18/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (472) - 
program sądowy

14:55 Szpital (299) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(16/22) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 3 (6) 
- serial obyczajowy

17:55 Zabójcza broń (5/18) - 
serial, USA. Trwają 
poszukiwania byłego 
żołnierza, który jest 
podejrzany o popełnienie 
przestępstwa. Ze względu 
na znajomość 
podejrzanego i Riggsa 
oraz w obawie o dalsze 
losy śledztwa Martin 
postanawia zwierzyć się 
swojemu policyjnemu 
partnerowi…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Street Dance II - film 

obyczajowy, Wielka 
Brytania 2012. Ash 
przegrywa sromotnie 
turniej taneczny, ale się 
nie poddaje i postanawia 
stworzyć zespół składający 
się z wyjątkowych 
tancerzy. Wraz z 
nowopoznanym 
znajomym wyrusza w 
podróż po Europie, żeby 
zebrać utalentowanych 
młodych ludzi…

21:45 Lucyfer (8/18) - serial 
22:45 American Horror 

Story: Asylum (8/13) - 
serial, USA

23:45 Dary anioła: Miasto 
kości - film przygodowy, 
USA/Niemcy/Kanada 
2013. Współczesny Nowy 
Jork. Clary Fray, na 
pierwszy rzut oka 
przeciętna nastolatka, 
odkrywa, że w 
rzeczywistości wywodzi 
się z pradawnego klanu 
Nocnych Łowców, 
sekretnej kasty 
wojowniczych pół-
aniołów, którzy od dawien 
dawna bronią naszego 
nieświadomego 
zagrożenia świata przed 
demonami…

02:25 Moc Magii (103/150) - 
program

04:35 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show – Ewa 
Kopacz.

05:35 Wiem, co kupuję 
(5/12) - program 

06:05 Wiem, co kupuję 
(6/12) - program 

06:35 Klinika urody 8 (9/10) 
- program lifestylowy

07:05 Warsztat urody (3/8) - 
program lifestylowy

07:50 #Sława 2 (1/8) - 
program rozrywkowy

08:20 Sekrety lekarzy (2/12) 
- reality show

09:20 Sprzątaczki (12) - 
program obyczajowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (12/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (11/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 
14 (7/15) - program

12:50 Afera fryzjera 6 (7/12) 
- program rozrywkowy

13:35 SOS – Sablewska od 
stylu (5/10) - program

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program 

14:50 Ostre cięcie 5 (8/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(7/12) - reality show

16:40 Gwiazdy od kuchni 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

17:10 Co nas truje (5/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (3/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(2/12) - reality show

20:40 Kulisy sławy EXTRA 
(7/9) - program 
lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 3 
(7/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (7/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(15/24) - magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(7/8) - program 
lifestylowy 

23:25 SOS – Sablewska od 
stylu (5/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Terapia dla par (7/12) 
- program

01:20 Detektywi od zdrad 2 
(7/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:20 W roli głównej – 
Danuta Stenka (5/8) - talk 
show 

02:50 W roli głównej – 
Agata Młynarska (4/6) - 
talk show 

03:20 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn 

03:50 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn 

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

04:50 Wiem, co jem (15/16) 
- magazyn 

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

10:10 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/2 (2): Caen - 
PSG

12:10 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec - 1/2 (1): Bayer 
Leverkusen - Bayern 
Monachium

14:00 Jedziemy na Mundial
14:45 Football’s Greatest 

stage - film dok.
15:20 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec - 1/2 (2): Schalke 
04 Gelsenkirchen - 
Eintracht Frankfurt

17:30 PN - Barca TV
20:05 PN - Barca TV
20:40 Strongman - Liga 

Mistrzów
21:40 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec i Puchar Francji - 
skróty

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Boks - Mecz 

towarzyski: Polska - 
Szwecja

07:02 Dojrzalsi; magazyn publ.
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego zwierzaki; 

magazyn
07:56 BILANS ZDROWIA; mag.
08:16 Wiersz jest drogą; rep.
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Saga prastarej puszczy 

– Opowieść o wilku: Nie 
ma jak stado; film dokum.

10:15 Jedź bezpiecznie
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
11:30 Młodość w czasach 

zagłady; film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Sto na 100; magazyn 

ekonomiczny
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 POGODA
14:40 Tajemnice historii; cykl 

dokum.
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl; odc. 

6; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Informator
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Magazyn historyczny; 

magazyn historyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend; 

magazyn
19:58 POGODA
20:00 Łączy nas pamięć – 75. 

rocznica wybuchu 
Powstania w Getcie 
Warszawskim

21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:45 Pogoda
22:50 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:00 Telekurier OPP
23:30 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
23:45 Młodość w czasach 

zagłady; film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Saga prastarej puszczy - 

Opowieść o wilku: Nie ma 
jak stado; film dokum.

02:25 Jedź bezpiecznie; cykl 
reportaży

02:45 Antenowe remanenty
03:10 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
03:25 Sto na 100; mag. ekon.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:35 Młodość w czasach 

zagłady; film dokum.
06:35 wojsko - polskie.pl; odc. 

6; reportaż

06:50 Był taki dzień – 19 
kwietnia odc. 537; 
felieton

06:55 Historia Polski – 
Draża - czetnik. Legenda 
Kresów.; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (70) 
Wenezuelscy kowboje - 
Największa łąka świata; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – Książe 
wód jodowych, źródełko 
Bełkotka i małżyki; cykl 
reportaży

09:15 Sława i chwała; odc. 3 
Wojenka; serial TVP

10:20 Jak było?; odc. 6; 
program publicystyczny

11:00 Flesz historii; odc. 
386; cykl reportaży

11:20 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Armii Krajowej; 
odc. 4 Łagier w Workucie; 
reportaż

11:35 Dotknięcie anioła; film 
dokumentalny

12:45 Nie było żadnej 
nadziei; film 
dokumentalny

13:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - To wzgórze 
kryje skarb

13:50 „Sensacje XX wieku” 
– Astrolog; widowisko; 
Polska, Wielka Brytania 
(2015)

14:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – Bunkry 
Dover; cykl dokumentalny

15:15 Śmierć Zygielbojma; 
film dokumentalny

16:15 Historia Polski – 
Panna Madonna legenda 
tych lat; film 
dokumentalny

17:10 Taśmy bezpieki – 
Jarocin; cz. 1

17:45 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
„Historia nikczemności’’

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Równanie z 
wieloma niewiadomymi

20:30 Tajemnice początków 
Polski - Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl 
dokumentalny

21:35 Sława i chwała; odc. 4 
Warszawa; serial TVP

22:40 Spór o historię – 
Wielkie mocarstwa 
wobec zagłady Żydów; 
debata

23:25 Karuzela; film 
dokumentalny

00:10 Codzienny PRL – 
Nocny etat; reportaż

00:35 Miasto skarbów; odc. 
1; serial kryminalny TVP

01:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (70) 
Wenezuelscy kowboje - 
Największa łąka świata

02:05 Janosik; odc. 7/13 - 
Beczka okowity; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

9:00 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Legia 
Warszawa - Górnik Zabrze

11:00 Tenis; Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis; Turniej ATP w 
Monte Carlo; mecz 3. 
rundy gry pojedynczej

17:15 Żużel; Finał Złotego 
Kasku w Pile

20:00 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
Anwil Włocławek - Stelmet 
Enea BC Zielona Góra

22:15 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Legia 
Warszawa - Górnik Zabrze

0:20 Piłka nożna; Puchar 
Polski; rewanżowy mecz 
półfinałowy: Arka Gdynia - 
Korona Kielce
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