
Wkrótce na ławie oskarżo-
nych zasiądzie 43-letni Grze-
gorz G., który usiłował doko-
nać rozboju na sklepowym 
parkingu. Mężczyzna wypa-
trzył swoją ofiarę - mieszkan-
kę powiatu kłobuckiego - 
wsiadł do jej samochodu i du-
sił. Chciał ukraść jej audi. Nie 
wiadomo, jaki finał miałaby 
ta historia, gdyby nie przy-
padkowi świadkowie.

9 grudnia, około godz.18.00 
Klaudia S. przyjechała do super-
marketu przy ul. Drogowców 
w Częstochowie. Po zakupach 

wsiadła do swojego 
audi i włączyła silnik. 
W tym momencie do 
samochodu wszedł 
mężczyzna, który 
usiadł na tylnej kana-
pie. - Sprawca zażądał 
od Klaudii S., aby od-
jechała z parkingu, 

gdyż zamierza ukraść jej samo-
chód. Pokrzywdzona otworzyła 
drzwi i zaczęła wzywać pomocy 
głośno krzycząc oraz naciskając 
klakson. Wtedy mężczyzna ude-
rzył ją pięścią w głowę i próbował 
wyrwać kluczyk ze stacyjki – re-
lacjonuje prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie. 
Klaudii S. udało się wyjąc klu-
czyki i uciec z pojazdu. Zdarze-
nie zauważyli przypadkowi 
świadkowie – dwie kobiety i męż-
czyzna. - Momentalnie ruszyli-
śmy w stronę z samochodu, 
z którego dochodziło wołanie 
o pomoc - opowiadała Kamila, 
która była świadkiem zajścia. – 
To były ułamki sekund. Mężczy-
zna błyskawicznie wysiadł z sa-
mochodu i zaczął uciekać. 
W międzyczasie dobiegła moja 
siostra i narzeczony, który pró-
bował go zatrzymać. 

Ciąg dalszy na str. 3

Częstochowa

Nożem prosto 
w serce kolegi

O krok od tragedii. 48-letni częstochowianin 
pchnął nożem swojego 57-letniego kolegę. Trafił 
prosto w serce. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji 
lekarzy z Miejskiego Szpitala Zespolonego udało 
się uratować życie mężczyzny.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Krakowskiej w Często-
chowie. Od jakiegoś czasu mężczyźni mieszkali razem 
w lokalu należącym do 48-latka. Panowie często urzą-
dzali sobie libacje alkoholowe. Nie inaczej było i tym ra-
zem. W pewnym momencie doszło między nimi do nie-
porozumienia. 48-latek chwycił za nóż kuchenny i wbił 
go 57-latkowi w klatkę piersiową. Ostrze trafiło prosto 
w serce – uszkodziło lewą komorę i przeszło na wylot. 
Pogotowie, które przyjechało na miejsce, przetransporto-
wało pokrzywdzonego do szpitala. Mężczyzna trafił na 
Zawodzie. Jego stan był krytyczny. Nie było więc czasu, 
aby przetransportować go na specjalistyczny oddział 
kardiochirurgii, którego nie ma w Częstochowie. Rato-
waniem życia 57-latka zajęli się nasi chirurdzy. Udało 
się. Obecnie stan mężczyzny jest stabilny. 48-latek, któ-
ry zaatakował 57-latka został zatrzymany. Badanie wy-
kazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. 
Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Często-
chowa-Południe zarzut usiłowania zabójstwa. Czynno-
ści w tej sprawie są w toku. kg

Sejm uchwalił ustawę podnoszącą świadczenia 

Wyższa renta socjalna nie zakończy protestu
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Dla bezpieczeństwa

Mocniejsza 
ochrona 

tajemnicy 
handlowej

Rząd przyjął przygotowany w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości projekt usta-
wy, która wzmacnia ochronę przedsię-
biorców przed nieuczciwą konkurencją. 
Dzięki nowym przepisom tajemnice 
handlowe, licencyjne, technologiczne 
czy organizacyjne   – stanowiące we 
współczesnej gospodarce największą 
wartość – mają być w naszym kraju bar-
dziej bezpieczne.

Projekt znacznie zwiększa gwarancje dla 
uczciwych przedsiębiorców. W myśl no-
wych przepisów, naruszeniem prawa bę-
dzie samo pozyskanie tajemnicy przedsię-
biorstwa (np. poprzez kopiowane doku-
mentów) bez zgody uprawnionego przedsię-
biorcy. Będzie to traktowane jako podlega-
jący sankcjom czyn nieuczciwej konkuren-
cji, nawet jeśli nie dojdzie do ujawnienia i 
wykorzystania poufnych informacji.

Ciąg dalszy na str. 3

Jest akt oskarżenia

Rozbój przed 
supermarketem

Sejm uchwalił ustawę podno-
szącą rentę socjalną z 856,03 
zł brutto (745,18 zł netto) do 
kwoty 1029,80 zł brutto 
(878,12 zł netto). Nowa regula-
cja ma wejść w życie 1 wrze-
śnia 2018 r., ale z mocą od 1 
czerwca. Przyjęcie ustawy nie 
zakończyło jednak protestu.

Za jej przyjęciem było 437 po-
słów, jeden poseł – Jacek Wilk 
(niez.) był przeciw, nikt nie wstrzy-
mał się od głosu. 

Więcej dla 
niepełnosprawnych

Renta socjalna przysługuje 
osobie pełnoletniej, całkowicie 
niezdolnej do pracy z powodu na-
ruszenia sprawności organizmu, 
które powstało przed ukończe-
niem 18. roku życia lub w trakcie 
nauki w szkole lub w szkole wyż-
szej – przed ukończeniem 25. ro-
ku życia albo w trakcie studiów 
doktoranckich lub aspirantury 
naukowej. Teoretycznie celem 
renty socjalnej jest kompensowa-
nie braku możliwości nabycia 
uprawnień do świadczeń z syste-
mu ubezpieczenia społecznego ze 
względu na to, że całkowita nie-
zdolność do pracy powstała przed 
wejściem na rynek pracy. Renta 
socjalna przeznaczona jest dla 

osób, które w większości nigdy 
nie osiągają samodzielności życio-
wej, w wieku dorosłym zamiesz-
kują z rodzicami lub też przeby-
wają wiele lat w instytucjonal-
nych formach opieki, takich jak 
domy pomocy społecznej.

Według danych Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych rentę socjal-
ną pobiera 280 tys. osób (stan na 
marzec br.). Renty socjalne są fi-
nansowane w  całości z budżetu 
państwa. Podwyższenie renty so-
cjalnej przełoży się więc na wzrost 

wydatków budżetowych – w ska-
li miesiąca o ok. 45 mln zł, 
a w skali roku o 540 mln zł.

Uchwalona przez Sejm usta-
wa podwyższającą rentę socjal-
ną trafi do Senatu, a po przyję-
ciu jej przez Senat zostanie 

skierowana do podpisu prezy-
denta. Nowe przepisy wejdą 
w życie z 1 września z mocą 
obowiązującą od 1 czerwca. 
W praktyce oznacza to, że renta 
socjalna w podwyższonej wyso-
kości będzie wypłacana od 1 
września z trzymiesięcznym wy-
równaniem.

Zamiast gotówki
Sejm przyjął też drugą usta-

wę. Dotyczy ona objęcia osób 
o znacznym stopniu niepełno-
sprawności (niezależnie od wie-
ku) określonymi formami 
wsparcia: zniesienie okresów 
użytkowania wyrobów medycz-
nych, prawo do korzystania po-
za kolejnością ze świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz usług 
farmaceutycznych udzielanych 
w aptekach, prawo do korzysta-
nia ze świadczeń specjalistycz-
nych bez konieczności uzyska-
nia skierowania, bezlimitowe fi-
nansowanie przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia świadczeń 
z zakresu rehabilitacji leczni-
czej. Projekt przewiduje też znie-
sienie okresów użytkowania wy-
robów medycznych, środków 
medycznych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych.

Ciąg dalszy na str. 3
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Jest akt oskarżenia

Rozbój przed supermarketem
Dokończenie ze str. 1

Doszło do szarpaniny. Jednak prze-
stępca wyrwał się i uciekł – relacjonowała. 
Z rozmowy z pokrzywdzoną wynikało, że 
mężczyzna obserwował ją już wcześniej, 
podczas robienia zakupów. Gdy wyszła ze 
sklepu, poszedł za nią i zaatakował. 
Świadkowie zdarzenia natychmiast po-
wiadomili policję. Funkcjonariusze zatrzy-
mali napastnika na tyłach stacji benzyno-
wej. W wyniku przeszukania ujawniono 
przy nim dwa noże i śrubokręt oraz 0,5 
grama tzw. dopalaczy. Sprawcą okazał 
43-letni mieszkaniec Jastrzębia Zdrój 
Grzegorz G. Przesłuchany nie przyznał się 
do zarzucanego mu przestępstwa i odmó-
wił złożenia wyjaśnień. Stwierdził jedynie, 
że ze zdarzeniem nie ma nic wspólnego, a 
na stację paliw przyszedł, aby kupić olej 
do samochodu.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy 

w Częstochowie zastosował wobec podej-
rzanego środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania.

Grzegorz G. był w przeszłości wielokrot-
nie karany za przestępstwa przeciwko 
mieniu. Zakład karny opuścił w lipcu 
2016 roku po odbyciu kary 5 lat i 6 mie-
sięcy pozbawienia wolności.

– Zarzucane oskarżonemu przestęp-
stwo jest zagrożone karą pozbawienia wol-
ności od 2 do 12 lat. Z uwagi na popełnie-
nie przez Grzegorza G. przestępstwa w 
warunkach recydywy, sąd może wymie-
rzyć sprawcy karę w wysokości do 15 lat 
pozbawienia wolności – podsumowuje 
prokurator Ozimek.

Po zdarzeniu Komendant Miejski Policji 
w Częstochowie spotkał się z mieszkańca-
mi Częstochowy, którzy udzielili pomocy 
pokrzywdzonej i podziękował im za wzoro-
wą i godną naśladowania postawę. kg

Sejm uchwalił ustawę podnoszącą świadczenia 

Wyższa renta socjalna  
nie zakończy protestu
Dokończenie ze str. 1

Kolejna propozycja wnio-
skodawców to zagwaranto-
wanie prawa do korzystania 
poza kolejnością ze świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz 
usług farmaceutycznych 
udzielanych w aptekach. 
Krąg podmiotów wymienio-
ny w projekcie będzie miał 
również prawo do korzysta-
nia ze świadczeń specjali-
stycznych bez konieczności 
uzyskania skierowania. 
Przewiduje się, że projekto-
wane prawo wejdzie w życie 
w dniu 1 lipca 2018 r. Rów-

nież drugą ustawę poparli 
prawie wszyscy posłowie (za 
było 424, przeciw – jeden, 
zaś 12 wstrzymało się od 
głosu). 

Protest trwa
Przyjęcie obu ustaw nie 

zakończyło protestu rodzi-
ców i opiekunów osób nie-
pełnosprawnych, którzy od 
18 kwietnia okupują sejmo-
we korytarze. Protestujący 
cały czas mówią, że ich 
oczekiwania nie zostały 
spełnione. Otwarcie zazna-
czają, że potrzebują gotów-

ki, którą mogliby samo-
dzielnie dysponować. Cho-
dzi o miesięczny 500-złoto-
wy dodatek „na życie”, zwa-
ny też „rehabilitacyjnym”, 
dla osób niepełnospraw-
nych, niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji po 
ukończeniu 18. roku życia. 
Propozycję rządu nazywali 
„manipulacją” i podkreśla-
li, że oczekują „żywej gotów-
ki”, nie zaś świadczeń rze-
czowych. Dodatek 500-zło-
towy jest ich najważniej-
szym postulatem.

 kg

Dokończenie ze str. 1
Na odpowiedzialność karną, 

nawet do dwóch lat więzienia, 
narazi się każdy, kto ujawni lub 
wykorzysta tajemnice przedsię-
biorstwa przedstawione w postę-
powaniu sądowym lub aktach 
sprawy – o ile w postępowaniu 
tym sąd wyłączył jawność roz-
prawy. Przepis ten dotyczy na 
przykład biegłych, tłumaczy, 
protokolantów, ale też sędziów.

Poszkodowani przedsiębiorcy 
uzyskają przed sądem gospodar-
czym dodatkowe możliwości do-
chodzenia swych roszczeń i za-
dośćuczynienia stratom. Przypo-
mnijmy, że dziś mogą jedynie do-
magać się odszkodowania na 
ogólnych zasadach, co często nie 
stanowi odpowiedniej rekompen-
saty i nie zapobiega kolejnym ak-
tom nieuczciwej konkurencji.

Nowe przepisy pozwolą określić 
odszkodowanie jako równowar-
tość opłaty licencyjnej należnej z 
tytułu korzystania z tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Sąd będzie mógł 
również wyznaczyć wynagrodze-
nie, jakie będzie należało się wła-
ścicielowi licencji czy technologii, 
jeśli do naruszenia jego praw doj-
dzie w przyszłości. Przepis ten ma 
na celu uniemożliwienie produko-
wania i oferowania towarów po-
wstałych w następstwie narusze-
nia tajemnicy handlowej i nie-
uprawnionego wykorzystania kno-
w-how innego przedsiębiorstwa.

Dotkliwą sankcją za nielegal-
ne wykorzystywanie cudzej my-
śli technicznej czy logistyki bę-
dzie również możliwość nałoże-
nia na nieuczciwe firmy obo-
wiązku ogłaszania w mediach 
skazujących ich wyroków.

Przepisy, przewidziane w nowe-
lizacji ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, dostoso-
wują polskie prawo do standar-
dów zawartych w dyrektywie Unii 
Europejskiej. Dzięki ujednolico-
nym regulacjom wszyscy przed-
siębiorcy działający na wspólnym 
rynku będą mogli korzystać z ta-
kiej samej ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa. kg

Dla 
bezpieczeństwa

Mocniejsza 
ochrona 

tajemnicy 
handlowej

„Market na czerwonym”
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Dla emerytów, 
rencistów, pracuj¹cych

Czêstochowa, al. Wolnoœci 12 – wejœcie od ul. Waszyngtona

Otwarte Pn. – Pt. – 9 – 17

Masz auto, ci¹gnik lub firmê

DOSTANIESZ U NAS GOTÓWKÊ

KASY WEKSLOWE ZAPRASZAJ¥

Częstochowa

Piętrowy autobus 
„wylądował” na latarni! 

Jeszcze nie zdążyliśmy się 
nacieszyć nowym, piętrowym 
autobusem, który wykorzysty-
wany jest do bezpłatnych prze-
jazdów turystycznych, a już 
doszło do pierwszej kolizji.

Do zdarzenia doszło w czwar-
tek (10.05.) około godziny 13.30 
w II alei NMP. - Prawdopodobnie 
usterka techniczna doprowadzi-
ła do sytuacji w efekcie, której 

kierowca uderzył w przydrożną 
latarnię - mówi podkom. mgr 
Marta Ladowska, oficer prasowy 
częstochowskich policjantów. 
Autobusem podróżowało kilka-
naście osób. Nikt jednak nie 
ucierpiał. Wszyscy pasażerowie 
oddalili się z miejsca zdarzenia 
przed przyjazdem policji.   
Z relacji świadków wynika, że 
kilkadziesiąt minut przed kolizją 
z autobusem były już problemy - 
przez pewien czas stał ze zgaszo-
nym silnikiem w alejach. 
Kierowca, który prowadził „lon-
dyńczyka” był trzeźwy. Za do-
prowadzenie do kolizji został 
ukarany mandatem. Kursy pię-
trowym autobusem zostaną 
chwilowo zawieszone.

kg

Pomoc przyszła na czas

Spacerował wzdłuż DK 1

Policjanci z częstochow-
skiego wydziału ruchu drogo-
wego – sierż. szt. Tomasz 
Gembuś i st. post. Grzegorz 
Kochan – odnaleźli zaginio-
nego 59-latka, który samo-
wolnie opuścił ośrodek opie-
kuńczy. Akcję poszukiwaw-
czą mężczyzny, który cierpi 
na zaniki pamięci, utrudniła 
burza.

W środę (9.05.) oficer dyżur-
ny z Częstochowy otrzymał 
zgłoszenie o samowolnym od-
daleniu się podopiecznego 
z jednego z podczęstochow-
skich ośrodków pomocowych. 
Sytuacja była bardzo niebez-
pieczna, bo mężczyzna cierpi na 
zaniki pamięci. Mundurowi 
wszystkich pionów zostali zapo-
znani z wizerunkiem zaginione-
go. Policjanci sprawdzali każdą 
informację, mogącą doprowa-

dzić ich do zaginionego. Poszu-
kiwania utrudniała dodatkowo 
burza, która przeszła wieczo-
rem nad Częstochową i unie-
możliwiała skuteczne wykorzy-
stanie psów tropiących.

Po trzech godzinach akcji, 
około 20.30, policjanci z wy-
działu ruchu drogowego - sierż. 
szt. Tomasz Gembuś i st. post. 
Grzegorz Kochan - zauważyli 
idącego wzdłuż Drogi Krajowej 
nr 1 mężczyznę. Jego wygląd 
odpowiadał rysopisowi zaginio-
nego. Ich przypuszczenia oka-
zały się słuszne. Jak się okaza-
ło, mężczyzna pokonał pieszo 
kilka kilometrów, był przemo-
czony i zmęczony, stracił też 
orientację w terenie. Policjanci 
zaopiekowali się nim, wzięli do 
radiowozu i wezwali na miejsce 
pogotowie. Po badaniach 59-la-
tek wrócił do ośrodka pomocy.

kg, zdj. KMP Częstochowa
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Ministerstwo Zdrowia planuje

Więcej miejsc na kierunkach 
lekarskich

Jesteœmy wobec siebie wymagaj¹ce i ka¿dy defekt na skórze zostanie przez nas bardzo szybko 
zauwa¿ony! Rozstêpy, przebarwienia i blizny to tylko kilka z naszych zmartwieñ. Co zatem zrobiæ, 
kiedy chcemy bezboleœnie, trwale i szybko pozbyæ siê kompleksów? Przyjrzyjmy siê 
najnowoczeœniejszym zabiegom laserowym, które pokocha³y kobiety ceni¹ce sobie komfort podczas 
wizyty w salonie, œwietne efekty i piêkny wygl¹d skóry!

Depilacja laserowa
G³adka skóra bez wrastaj¹cych w³osków i podra¿nieñ? To niesamowita wygoda! 

Ci¹g³e golenie mêczy i zajmuje bardzo du¿o czasu. Œwietnym rozwi¹zaniem dla nas jest depilacja 
laserowa, która pozwoli na uzyskanie trwa³ych efektów piêknej i g³adkiej skóry na co dzieñ. Zabiegi 
wykonuje siê w serii, œrednio raz na dwa miesi¹ce. To gwarantuje ich najlepsz¹ skutecznoœæ poniewa¿ 
laser jest w stanie wychwyciæ w³os w jego odpowiedniej fazie wzrostu. Depilacja laserowa sprawdza 
siê zw³aszcza w przypadku ciemnych w³osów, bo zawieraj¹ w swoim sk³adzie najwiêcej barwnika 
– melaniny, któr¹ poch³ania œwiat³o lasera. Dziêki takiej depilacji  usuniemy nawet 90 – 95% 
niechcianego ow³osienia. To naprawdê rewelacyjny wynik!

Laserowe usuwanie przebarwieñ
Czasami s¹ to ma³e piegi, które dodaj¹ uroku, a innym razem rozleg³e plamy, których siê wstydzimy 
i staramy ukryæ  – mowa o przebarwieniach. 

Co zrobiæ, ¿eby pozbyæ siê niechcianych plamek? Laserowe usuwanie przebarwieñ przyniesie dawno 
oczekiwane rezultaty! Œwiat³o lasera powoduje wydobycie nagromadzonego barwnika na 
powierzchniê skóry, a nastêpnie jego z³uszczenie. Tym samym skóra staje siê w tym miejscu 
jaœniejsza. Skutecznoœæ laserowego usuwania przebarwieñ jest naprawdê bardzo du¿a. Pamiêtajmy, 
¿e zabieg usunie jedynie sam problem (przebarwienie), lecz nie zniweluje przyczyn jego powstania 
– dlatego trzeba liczyæ siê z tym, ¿e mog¹ one z czasem powróciæ. Du¿o zale¿y od indywidualnych 
predyspozycji. Wrodzona sk³onnoœæ do powstawania przebarwieñ, zaburzenia hormonalne czy 
przebywanie na s³oñcu bez stosowania filtrów UV mog¹ sprawiæ, ¿e niechciane przebarwienia 
powróc¹.

Laserowe usuwanie rozstêpów
Kobiety nara¿one s¹ na powstawanie 
rozstêpów ju¿ w okresie dojrzewania. Wtedy 
skóra staje siê bardzo podatna na dzia³anie 
czynników zewnêtrznych. Kiedy szybko 
roœniemy ulega mocnemu rozci¹gniêciu 
i mo¿e „popêkaæ” tworz¹c rozstêpy. To samo 
dzieje siê podczas du¿ej zmiany wagi, 
szybkiego chudniêcia lub tycia. Na 
powstawanie rozstêpów maj¹ równie¿ wp³yw 
zaburzenia hormonalne ale to kwestia bardzo 
indywidualna.

Czym tak w³aœciwie s¹ te nieestetyczne œlady 
na brzuchu, plecach, poœladkach itd.? 
Rozstêpy wygl¹dem przypominaj¹ blizny 
u³o¿one równolegle na skórze. Nie posiadaj¹ 
mieszków w³osowych, gruczo³ów potowych 
i ³ojowych. Zbyt du¿a iloœæ widocznych 
rozstêpów u wielu Pañ powoduje du¿y 
dyskomfort. Czy jest sposób, ¿eby je usun¹æ? 
Oczywiœcie, ¿e tak. Dziêki laserowi frakcyj-
nemu, mo¿emy zapomnieæ o niech raz na 
zawsze. Wystarczy kilka sesji laserowych, aby skóra znów sta³a siê Twoja g³adka, a szpec¹ce linie 
zdecydowanie mniej widoczne. 

Laserowe odm³adzanie skóry
Nie ukrywajmy, ka¿da z nas chce byæ piêkna i wygl¹daæ m³odo mo¿liwie jak najd³u¿ej. Co zatem 
zrobiæ, gdy na twarzy pojawi¹ siê pierwsze zmarszczki i zauwa¿ymy, ¿e skóra traci dawn¹ jêdrnoœæ? 
Laserowe odm³adzanie skóry pozwala odj¹æ kilka lat! Zabieg jest bezpieczny dla skóry i nie powoduje 
powik³añ. Zwykle przeprowadzany jest na skórze twarzy i szyi. Wykorzystywany jest do niego laser 
frakcyjny, który tworz¹c siateczkê mikrouszkodzeñ, pobudza procesy regeneracyjne skóry, stymuluje 
produkcjê kolagenu i elastyny. Tym samym staje siê ona bardziej napiêta i zagêszczona, a zmarszczki 
i niedoskona³oœci mniej widoczne.

ul. D¹browskiego 15, 42-202 Czêstochowa;   kom.: +48 518 290 740;     e-mail: czestochowa@laserdelux.pl

Poznaj 4 zabiegi laserowe, 
które pokocha³y kobiety!

Ministerstwo Zdrowia pla-
nuje po raz kolejny zwięk-
szyć liczbę miejsc na stu-
diach medycznych. W roku 
akademickim 2018/2019 
limit miejsc wyniesie 9211, 
w tym 7816 miejsc na kie-
runku lekarskim oraz 1395 
- na kierunku lekarsko-den-
tystycznym. To oznacza 
276 miejsc więcej w sto-
sunku do roku akademic-
kiego 2017/2018.

Zgodnie z projektem rozpo-
rządzenia największy przyrost 
liczby miejsc nastąpi na stu-
diach magisterskich prowa-
dzonych w formie stacjonar-
nej w języku polskim (na kie-

runku lekarskim w stosunku 
do roku poprzedniego będzie 
o 229 miejsc więcej, a na kie-
runku lekarsko-dentystycz-
nym o 28).

- Dążymy do sukcesywnego 
zwiększania liczby studentów 
na kierunkach lekarskim i le-
k a r s k o - d e n t y s t y c z n y m , 
w związku z brakami kadro-
wymi w polskiej służbie zdro-
wia. Liczba miejsc na stu-
diach lekarskich w ostatnich 
latach stale rośnie - twierdza 
w resorcie zdrowia.

Limit przyjęć na kierunki 
lekarski i lekarsko-denty-
styczny w poszczególnych 
uczelniach określa (w drodze 
rozporządzenia) minister 

zdrowia w porozumieniu z mi-
nistrem nauki i szkolnictwa 
wyższego, uwzględniając moż-
liwości dydaktyczne uczelni 
oraz zapotrzebowanie na ab-
solwentów tych kierunków 

W trosce o zdrowie uczniów 
w resorcie zdrowia ruszyły 
prace nad przygotowaniem 
ustawy o opiece zdrowotnej 
nad uczniami.

Zgodnie z planowanymi 
rozwiązaniami szkoły będą 
miały zapewnione lepsze wa-
runki organizacyjne do reali-
zacji opieki zdrowotnej. Opie-
ka w szkołach   będzie realizo-
wana za zgodą i wiedzą rodzi-
ców.

mag

Dziecięce body z napisem 
promującym karmienie pier-
sią trafią do 40 szpitali położ-
niczo-ginekologicznych. Pa-
cjentki otrzymają dziecięce 
ubranka, w ramach obchodów 
Ogólnopolskiego Tygodnia 
Promocji Karmienia Piersią 
(26 maja – 1 czerwca).

W ramach akcji do szpitali 
trafią bawełniane body dziecięce, 
z napisem promującym karmie-
nie piersią oraz metką, która za-
wiera zalecenia Światowej Orga-
nizacji Zdrowia dotyczące natu-
ralnego karmienia. – Chcemy 
podarować pacjentkom upomi-
nek, który będzie przypominał, 
jak ważne dla zdrowia zarówno 
dziecka, jak i mamy jest karmie-
nie piersią – mówi Józefa Szczu-
rek-Żelazko, sekretarz stanu  
w  Ministerstwie Zdrowia. Body 

zawiera dwustopniową regulację 
rozmiaru, wygodne zapięcie ko-
pertowe i wywijane mankiety. 
Zostało uszyte w Polsce oraz wy-
konane przy użyciu bezpiecz-
nych dla niemowląt, certyfiko-
wanych dzianin i farb do nadru-
ków.

Ogólnopolski Tydzień Promo-
cji Karmienia Piersią obchodzo-
ny jest między 26 maja a 1 
czerwca.

Przy tej okazji przypominamy, 
że Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) zaleca:
l wyłączne karmienie  piersią 

do ukończenia przez dziecko  6 
miesiąca życia,

l kontynuację karmienia 
piersią  do ukończenia  dru-
giego roku życia  i dłużej przy 
jednoczesnym wprowadzaniu 
pokarmów uzupełniających.

kg

Prezent dla matek

Body dla 
karmiących piersią
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W Areszcie Śledczym

Spotkanie z historią
Z okazji zbliżającej się setnej 

rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w często-
chowskich Areszcie Śledczym 
odbyło się wyjątkowe spotkanie 
z historią. 

Na  zaproszenie dyrektora czę-
stochowskiego aresztu, Adam Dłuż-
niak, nauczyciel historii, współpra-
cujący ze Związkiem Inwalidów 
Wojennych RP przeprowadził   dla 
osadzonych lekcję historii. Prelek-
cja dotyczyła życia mieszkańców 
Częstochowy w  okresie bezpośred-
nio poprzedzającym odzyskanie 
niepodległości w  1918 roku, kiedy 

to  miasto żyło nadzieją na  ustąpie-
nie niemieckiej okupacji. – W trak-
cie zajęć pojawiły się slajdy Często-
chowy z  okresu międzywojennego, 
m.in. Teatr im. Adama Mickiewi-
cza, klasztor jasnogórski oraz  tu-
tejsza jednostka penitencjarna – 
zaznacza ppor. Jowita Szymocha, 
rzecznik prasowy częstochowskiego 
aresztu. – Zaproponowane przez 
Służbę Więzienną spotkanie było 
okazją do  propagowania patrioty-
zmu i  kształtowania postawy oby-
watelskiej, świadomego przeżywa-
nia i  włączenia się w  świętowanie 
tak ważnej dla naszego kraju rocz-
nicy – podsumowuje. kg

Dodatkowe 400 tys. zł

Pieniądze z ministerstwa 
trafią do PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Czę-
stochowie pozyskał z rezerwy Mi-
nistra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej dodatkowe 400 tys. zł 
na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej. Środki 
będą wykorzystane na realizację 
dwóch programów: „Szansa na 
zatrudnienie” oraz „Czas na do-
świadczenie”.

Program aktywizacji zawodowej 
osób długotrwale bezrobotnych pn. 
„Szansa zatrudnienie” skierowany 
jest do 32 osób bezrobotnych, które 
będą mogły skorzystać z takich 
form jak: staże, prace interwencyjne 
lub roboty publiczne.

Program aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych w wieku 45 lat i powy-
żej pn.: „Czas na doświadczenie” 
obejmie wsparciem 33 osoby bezro-
botne, które wezmą udział w  sta-
żach, pracach interwencyjnych lub 
robotach publicznych realizowanych 
we współpracy z  pracodawcami, sa-
morządami, organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami za-
interesowanymi tworzeniem miejsc 
pracy na lokalnym rynku.

Powiatowy Urząd Pracy przypo-
mina również, że informacje o nabo-
rach do programów każdorazowo 
zamieszczane będą na stronie inter-
netowej  www.czestochowa.praca.
gov.pl.

kg

Ostatnia premiera

Łysa śpiewaczka w  teatrze
Po 23 latach na deski czę-

stochowskiego teatru wraca 
sztuka „Łysa śpiewaczka” 
Eugene Ionesco, tym razem 
w reżyserii Andrzeja Majcza-
ka. Będzie to ostatnia pre-
miera w tym sezonie arty-
stycznym. 

Łysa śpiewaczka napisana 
przez  Eugène Ionesco  w  1949  
roku jest jedną z najczęściej 
granych sztuk teatralnych. Po 
tytuł ten sięgnął też często-
chowski Teatr im. Adama Mic-
kiewicza. W 1995 roku spek-
takl wyreżyserował i zagrał 
w nim Henryk Talar. – Wraca-
my do tego tytułu z kilku powo-
dów. Gdy rozmawialiśmy z Pio-
trem Machalicą o repertuarze 
na ten sezon, stwierdziliśmy, że 
klasyka nurtu teatru absurdal-
nego, trochę formalnego, bar-
dzo nam się przyda. Właściwie 
za naszej kadencji nie sięgali-
śmy po tego typu materiał – 
mówi Robert Dorosławski, dy-
rektor częstochowskiego te-
atru. 

Tytuł ten od jakiegoś czasu 
chciał zrealizować reżyser An-
drzej Majczak. – Postanowili-
śmy to wykorzystać. Zawsze 
lepiej jest, gdy reżyser spełnia 
swoje twórcze plany i marze-
nia, niż gdy jest niejako przy-
muszony do pracy i to dyrek-
cja narzuca mu tytuł, który 
ma zrealizować – tłumaczy Ro-
bert Dorosławski. W przypad-
ku  Łysej śpiewaczki, podobnie 
jak w przypadku innych  sztuk  
teatru absurdu, nie ma kla-

sycznej i tradycyjnej perypetii, 
rozumianej jako ciąg logicznie 
ułożonych zdań przedstawia-
jących jakiś wątek od jego po-
czątku aż po zakończenie. Ły-
sa śpiewaczka  nie opowiada 
żadnej historii, nie ma w niej 
więc tradycyjnego trzystopnio-
wego układu perypetii (tj. za-
wiązania konfliktu, jego kul-
minacji i zakończenia);  akcja  
jest linearna - nie ma w niej 
natężenia napięcia dramatycz-
nego. Nie ma też bohaterów, 
gdyż występujące postacie – 
małżeństwa Martinów 
i Smithów – to istoty bez zin-
dywidualizowanej tożsamości, 
bez celów życiowych, pozba-
wione marzeń, ale i trosk życia 
codziennego. Język, jakim się 
posługują postacie, pozbawio-
ny jest swej podstawowej 
funkcji: komunikacyjnej. Oso-
by wymieniają między sobą 
słowa, ale z owych  antydialo-
gów  nic nie wynika. Nie ma 
porozumienia. – Jest to sztuka 
o bezsilności wynikającej 

z braku porozumienia się 
z drugim człowiekiem. Dramat 
człowieka niezrozumianego, 
samotnego, choć żyjącego 
w grupie, wyalienowanego. 
Idealnie więc wpisuje się w na-
sze czasy. Mamy nadzieję, że 
ta realizacja przypadnie do gu-
stu częstochowskiej publicz-
ności. Nie ukrywamy, że ma-
my pewne obawy. W farsie mo-
żemy mniej lub bardziej traf-
nie ocenić, w którym momen-
cie wywołamy uśmiech na 
twarzy odbiorcy. W przypadku 
komizmu absurdalnego i prze-
wrotnego tej pewności już nie 
mamy. Czekamy więc z nie-
cierpliwością na reakcję pu-
bliczności – podsumowuje Ro-
bert Dorosławski. 

Premierę „Łysej śpiewaczki” 
zaplanowano na 11 maja na 
godzinę 19.00. Na scenie zoba-
czymy Martę Honzatko, Agatę 
Ochotę, Sylwię Oksiutę-War-
mus, Macieja Półtoraka, Ada-
ma Hutyrę i Adama Machalicę.

kg

Drogowcy wrócili na ulice

Wiosenne porządki
Drogowcy na dobre wrócili 

na częstochowskie ulice. 
W ramach bieżących prac 
między innymi odtwarzają 
oznakowanie poziome, zaj-
mują się cząstkowymi re-
montami nawierzchni 
i czyszczą drogi.

– Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu w Częstochowie poprzez 
szereg równoległych działań 
z zakresu bieżącego utrzymania 
podejmowanych tej wiosny na 
terenie miasta – stawia sobie za 
cel ciągłe podwyższanie poziomu 
komfortu i bezpieczeństwa po-
dróżowania oraz estetyki miasta 
– zaznacza Maciej Hasik, rzecz-
nik prasowy MZDiT w Często-
chowie. Zintegrowane między 
poszczególnymi, merytoryczny-
mi wydziałami MZDiT działania 
mają i będą miały swoje rożne 
oblicza w bieżącym sezonie. 

Całość wymienionych aktyw-
ności można podzielić na pięć 
głównych modułów:
l Odtwarzanie oznakowania 

poziomego  – realizowane 
na terenie całego miasta (li-
nie, przejścia dla pieszych, 
oznakowania skrzyżowań 
itp.), proces rozpoczął się 
w kwietniu i potrwa do poło-
wy czerwca. Odtworzeniu 
poddawane jest większość 
z ok. 90 tys. metrów kwadra-
towych powierzchni oznako-
wania poziomego, które ma-
my w mieście (w załączniku 

zdjęcie odtworzonego ozna-
kowania).

l Remonty cząstkowe na-
wierzchni ulic  – realizowane 
na terenie całego miasta od 
kilku tygodni, proces potrwa 
do końca sezonu budowlanego 
(w załączniku zestawienie ulic, 
na których już zrealizowane 
zostały prace i te zaplanowane 
do interwencji w najbliższym 
czasie, lista będzie rozszerzana 
w miarę dodatkowych potrzeb 
i środków, którymi MZDiT bę-
dzie dysponować na ten cel).

l Czyszczenie słupków sygna-
lizacji świetlnej i słupów 
oświetleniowych z dzikich 
reklam  – pracownicy MZDiT 
z ekipy interwencyjnej na tere-
nie całego miasta ze szczegól-
nym uwzględnieniem najczę-
ściej użytkowanych skrzyżo-
wań oczyszczają elementy sy-
gnalizacji świetlnej i oświetle-
nia ulicznego z dzikich reklam 
szpecących przestrzeń pu-
bliczną. Na odświeżone po-
wierzchnie naklejone zostały 
informacje o zakazie plakato-
wania, apelujemy do miesz-
kańców o stosowanie się do te-
go pouczenia, bo to w naszym 
wspólnym interesie (w załącz-
niku zdjęcie oczyszczonego 
słupka z naklejką).

l Czyszczenie i naprawy wiat 
przystankowych  – rozpoczął 
się proces czyszczenia i na-
praw wszystkich 387 wiat 
przystankowych w Częstocho-

wie (zarówno autobusowe jak 
i tramwajowe). Firma wyłonio-
na w postępowaniu przetargo-
wym zrealizuje w tym roku 
oprócz trwającego (przez kilka-
naście najbliższych dni), jesz-
cze jeden cykl czyszczenia 
i napraw infrastruktury przy-
stankowej jesienią tego roku. 
Ponadto przed szczytem piel-
grzymkowych będą podejmo-
wane działania interwencyjne 
w tym zakresie (zdjęcia z czysz-
czenia wiat w załącznikach).

l Oczyszczanie nawierzchni 
ulic, placów, parkingów 
i przejść podziemnych  – po 
zakończeniu pozimowych po-
rządków, w ostatnich dniach 
rozpoczęła się realizacja 
oczyszczania dróg, placów, 
parkingów i przejść podziem-
nych pozostających w zarzą-
dzie MZDiT w ramach tzw. 
stałego utrzymania. 
Jest to element usługi w ra-

mach umowy podpisanej w bieżą-
cym roku z wykonawcą wyłonio-
nym w postępowaniu przetargo-
wym. Dzięki umowie Częstocho-
wa ma zapewnione zimowe i let-
nie utrzymanie miasta wykony-
wane specjalistycznym sprzętem 
do 2020 roku. W porównaniu do 
roku ubiegłego w tym sezonie zo-
stanie zwiększona częstotliwość 
letniego czyszczenia części ulic, 
placów, parkingów i przejść pod-
ziemnych. Większość prac wyko-
nywana jest wieczorami i w po-
rach nocnych. kg

Był już karany

Pedofil z Północy 
ujęty

Trzy miesiące w areszcie 
spędzi 36-letni Artur M., któ-
remu przedstawiono zarzut 
gwałtu i usiłowania gwałtu. 
Ofiarami mężczyzny były dwie 
częstochowianki – 9-latka 
i 13-latka. Obie zaatakował 
w dzielnicy Północ. Mieszka-
niec Częstochowy w przeszło-
ści był już karany za gwałt...

Do pierwszego zdarzenia do-
szło 3 maja, do drugiego 5. Męż-
czyzna najpierw zaatakował 
13-latkę. Wszedł za nią do klatki 
jednego z bloków przy ulicy Ba-
czyńskiego, złapał i próbował 
wciągnąć do piwnicy. Dziew-
czynka zdążyła jednak wyrwać 
się i uciec. Fakt ten niestety nie 
został wtedy zgłoszony na poli-
cję. Dwa dni później ofiarą pedo-
fila padła 9-latka. - Dziewczynka 
została zaatakowana przez męż-
czyznę, kiedy wchodziła do klat-
ki schodowej jednego z bloków. 
Sprawca wciągnął ją do środka 
i zaczął dotykać jej miejsc intym-
nych. Napastnik najprawdopo-
dobniej został jednak spłoszony 
przez inne dzieci, które przecho-
dziły nieopodal i uciekł na ze-
wnątrz – mówi podkom. mgr 
Marta Ladowska, oficer prasowy 
częstochowskich policjantów. 
Wystraszona 9-latka pobiegła do 
domu i opowiedziała o wszyst-
kim rodzicom. Ojciec zareagował 
błyskawicznie. Wybiegł z domu 

i dogonił podejrzewanego o atak 
na jego córkę ulicę dalej. Na 
miejsce została wezwana policja. 
36-latek został zatrzymany. – Na 
podstawie czynności śledczych 
ustalono, że sprawcą prze-
stępstw na tle seksualnym jest 
36-letni mieszkaniec Częstocho-
wy Artur M. – mówi prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Proku-
ratury Okręgowej w Częstocho-
wie. Jak się okazało, mężczyzna 
w przeszłości był już karany za 
gwałt. Spędził trzy lata w więzie-
niu. Zakład karny opuścił pod 
koniec 2016 roku. Tym razem 
prokurator przedstawił mu za-
rzut gwałtu 9-latki i usiłowania 
gwałtu 12-latki. Przesłuchany 
nie przyznał się do zarzucanych 
mu czynów. Na wniosek śled-
czych sąd zastosował wobec nie-
go trzymiesięczny areszt. Prze-
stępstwa, których się dopuścił 
są zagrożone karą od 3 do 15 lat.

Śledczy ustają szczegóły spra-
wy. Niewykluczone, że ofiar pe-
dofila mogło być więcej. Osoby, 
które mają informacje mogące 
pomóc w prowadzonym śledz-
twie, w tym o innych atakach na 
dzieci w ostatnich dniach w Czę-
stochowie, proszone są o zgła-
szanie się do Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Miejskiej Poli-
cji w Częstochowie, ul. Popie-
łuszki 5, tel. (34) 369 1280 lub 
(34) 369 1255.

kg

http://www.czestochowa.praca.gov.pl/
http://www.czestochowa.praca.gov.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugčne_Ionesco
https://pl.wikipedia.org/wiki/1949
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialog
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialog
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Każdy, kto będzie kupował 
węgiel, otrzyma pełną infor-
mację na temat tego, co kupu-
je i skąd pochodzi. Takie regu-
lacje wprowadzi projekt usta-
wy o kontroli jakości węgla, 
który przyjęła Sejmowa Komi-
sja do spraw Energii i Skarbu 
Państwa. Nowe przepisy na-
kładają dodatkowe obowiązki 
na sprzedawców węgla pod 
groźbą kary. 

Eksperci z branży ekologicz-
nej od niemal 20 lat dopominają 
się zmian w przepisach. To prze-
cież właśnie węgiel jest główną 
przyczyną smogu w Polsce, za 
który kilka tygodni temu skazał 
nas Trybunał Sprawiedliwości 
w Luksemburgu. Wreszcie jest 
szansa na zmiany. Podczas po-
siedzenia Komisji Energetyki, 
posłowie jednogłośnie przyjęli 
w pierwszym czytaniu projekt 
ustawy o kontroli jakości węgla. 
Ta ustawa kluczowa dla popra-

wy jakości powietrza w Polsce 
może być przegłosowana przez 
Parlament jeszcze w tym kwarta-
le. W myśl przepisów najgorszej 
jakości paliwa, czyli muły węglo-
we, flotokoncentraty, węgiel bru-
natny, ich mieszanki zawierają-
ce mniej niż 85 proc. węgla ka-
miennego zostaną objęte usta-
wowym  zakazem sprzedaży do 
sektora komunalno-bytowego. 
Poza tym każdy, kto będzie ku-
pował węgiel, otrzyma pełną in-
formację na temat tego, co ku-
puje i skąd pochodzi. Nie będzie 
można też polewać węgla wodą. 
Teraz takie praktyki są stoso-
wane oficjalnie ze względu na 
to, że mokry węgiel jest mniej 
pylący, a nieoficjalnie, bo woda 
zwiększała jego masę. To czy 
ustawa rzeczywiście przyniesie 
realną zmianę i czy uda się wy-
eliminować odpady węglowe 
z runku, zależeć będzie od pa-
rametrów określonych w rozpo-
rządzeniu Ministra Energii. 

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

Nareszcie!

Koniec z odpadowym 
węglem

Do 2025 roku firma Nestlé 
planuje wprowadzić opakowa-
nia w całości nadające się do 
recyklingu lub takie, które 
można by ponownie wykorzy-
stać. W efekcie chodzi o to, 
aby żadne z opakowań nie 
trafiało na wysypisko śmieci, 
ani nie kończyło jako odpad. 

– Odpady z tworzyw sztucz-
nych są jednym z największych 
problemów związanych ze zrów-
noważonym rozwojem, na jakie 
napotyka obecnie świat. Dlate-
go należy podjąć się wspólnego 
działania. Dążymy do znalezie-
nia ulepszonych rozwiązań 
w zakresie redukcji, ponownego 
użycia i recyklingu tworzyw 
sztucznych. Naszą ambicją jest 
wprowadzenie do 2025 roku 
opakowań w 100% nadających 
się do recyklingu lub wielokrot-
nego użytku – powiedział  Mark 
Schneider, prezes Nestlé S.A.

Firma chce więc wyelimino-
wać nienadające się do recy-
klingu tworzywa sztuczne, za-
chęcić do korzystania z tworzyw 

podlegających recyklingowi, 
a także całkowicie zmienić ma-
teriały, z których wykonane są 
opakowania.

Nestlé zobowiązała się do od-
grywania aktywnej roli w opra-
cowywaniu dobrze funkcjonują-
cych systemów zbiórki, segrega-
cji i recyklingu w krajach, w któ-
rych prowadzi działalność. Fir-
ma rozpocznie współpracę 
z partnerami łańcucha wartości 
i stowarzyszeniami branżowymi 
w celu zbadania różnych roz-
wiązań w zakresie opakowań, 
tak by ograniczyć zużycie plasti-
ku, ułatwić recykling i opraco-
wać nowe podejście wyelimino-
wania odpadów z tworzyw 
sztucznych.

W Polsce Nestlé jest m.in. 
partnerem inicjatywy “Działaj 
z imPETem”, w ramach której, 
wspólnie z firmą Rekopol, dąży 
do zwiększenia ilości zbieranych 
i recyklingowanych odpadów. 
W zakresie przedsięwzięcia 
przewidziana jest również edu-
kacja ekologiczna wybranych 
rejonów Polski.

– Ponad 90% tonażu naszych 
materiałów, z których robimy opa-
kowania produktów sprzedawa-
nych w Polsce – zarówno tych pro-
dukowanych w fabrykach w Kali-
szu, Kargowej, Rzeszowie i Nowej 
Wsi Wrocławskiej, jak i importo-
wanych, pochodzi z jednorodnych 
materiałów, tj. szkła, metalu, tek-
tury itp. Szklane słoiki, które są 
łatwe do recyklingu, stanowią 
obecnie 60% materiałów używa-
nych do naszych opakowań. Nie-
ustannie dążymy do minimalizo-
wania wpływu na środowisko   po-
przez zmniejszanie ilości materia-
łów stosowanych do tworzenia na-
szych nowych produktów – mówi 
Edouard Simond, dyrektor Tech-
niczny Nestlé Polska S.A.

Ponadto Nestlé na opakowa-
niach plastikowych zamieści 
informacje o recyklingu, które 
pomogą konsumentom zutyli-
zować je we właściwy sposób. 
Firma będzie też promowała re-
cykling, zwiększając proporcje 
wykorzystania tworzyw sztucz-
nych nadających się do ponow-
nego użycia.

Firma Nestlé planuje 

Tylko ekologiczne opakowania

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018
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

CZERWIEC
1 Dzień Lasu i Zadrzewień
5 Światowy Dzień Ochrony Środowiska (World Environment Day)
5 Światowy Dzień Środowiska Naturalnego

17 Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą
21 Pierwszy Dzień Lata

Opracowała: kg

Naukowcy na całym świecie 
poszukują metody, która po-
zwoli, aby światło słoneczne 
wywołało reakcję chemiczną. 
Promienie ultrafioletowe mają 
wystarczającą energię, ale 
ultrafiolet to zaledwie 4% te-
go, co dostaje Ziemia od Słoń-
ca. Większość promieni sło-
necznych to światło widzial-
ne, które nie jest w stanie wy-
wołać reakcji chemicznej 
przekształcającej dwutlenek 
węgla w paliwo.

Zespół naukowców z Florydy 
wywołał sztuczną fotosyntezę w 
materiale syntetycznym, oczyścił 
powietrze i wytworzył energię w 
tym samym czasie. Profesor che-
mii Fernando Uribe-Romo z Uni-
versity of Central Florida odkrył 
sposób na wywołanie fotosynte-
zy w materiale syntetycznym, za-
mieniając gazy cieplarniane w 
czyste powietrze i produkując 
energię w tym samym czasie. 
Proces ten ma ogromny poten-
cjał w zakresie opracowania 
technologii, która mogłaby 
znacznie ograniczyć emisję ga-

zów cieplarnianych związanych 
ze zmianami klimatu, a jedno-
cześnie stworzyć ekologiczny 
sposób wytwarzania energii.

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

Uribe-Romo i jego zespół stwo-
rzyli sposób wywołania reakcji 
chemicznej w syntetycznym ma-
teriale zwanym związkiem meta-
loorganicznym (jest to związek 
organiczny zawierający przynaj-
mniej jedno wiązanie pomiędzy 
atomem metalu i atomem węgla 
w grupie organicznej), który roz-
kłada dwutlenek węgla na nie-
szkodliwe substancje organicz-
ne. Działa to tak, jak proces foto-
syntezy w roślinach, które ze 
światła i dwutlenku węgla wy-
twarzają substancje odżywcze. 
W metodzie Uribe-Romo zamiast 
pożywienia produkują energię.

Zespół profesora Uribe-Romo 
użył tytanu, który połączył z 
cząstkami organicznymi (N-alki-
lo-2-aminotereftalany) działają-
cymi jak anteny zbierające świa-
tło. Naukowcy umieścili skon-
struowany przez siebie element 
w niebieskim widmie światła wi-
dzialnego, wprowadzili do niego 
CO2 i reakcja zaszła - powstały 
łatwopalne estry i amidy kwasu 
mrówkowego.

Zdaniem prof. Fernando Uri-
be-Romo praca ta jest przeło-
mem, ale zbyt wcześnie jednak, 
by zacząć świętować sukces. Od-
krycie postawiło nowe wyzwa-
nia: trzeba zwiększyć wydajność 
i sprawność procesu, wykorzy-
stać jak najszersze widmo świa-
tła, stworzyć urządzenia, które 
przekształcą dwutlenek węgla w 
paliwo i doprowadzić je do elek-
trowni. Wyobraźnia podpowiada 
jednak, że już wkrótce zobaczy-
my energetycznie samowystar-
czalne domy, które likwidują 
efekt cieplarniany i poprawiają 
jakość powietrza w całym są-
siedztwie.
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To już nie tylko kwestia wyobraźni

Samowystarczalne domy

Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie po raz kolej-
ny zamierza wybrać najbar-
dziej ekologiczną zagrodę. 

Konkurs adresowany jest do 
mieszkańców terenów wiej-
skich powiatu częstochowskie-
go. Ma on na celu propagowa-
nie zasad dobrej praktyki rolni-
czej, upowszechnianie metod 
oraz celów produkcji rolniczej 
metodami ekologicznymi,   
a także   upowszechnianie ce-
lów polityki ekologicznej pań-
stwa i lokalnych strategii   w za-

kresie ochrony środowiska. Po-
za tym rywalizacja jest celowym 
działaniem edukacyjnym zmie-
rzającym do poprawy warun-
ków życia mieszkańców powia-
tu częstochowskiego zamiesz-
kujących tereny wiejskie, po-
prawy konkurencyjności tere-
nów wiejskich, stanu środowi-
ska i aktywizacji lokalnej spo-
łeczności w powiecie. Za pierw-
szy etap odpowiadają władze 
gminne. To one mają za zada-
nie wyznaczyć reprezentanta, 
który weźmie udział w etapie 
powiatowym. 

Powiat częstochowski

Wybiorą najbardziej 
ekologiczną zagrodę

45 milionów dolarów au-
stralijskich przeznaczył rząd 
Nowej Południowej Walii na 
ochronę koali.

Badania pokazują, że w ciągu 
ostatnich 15-20 lat liczebność 
populacji koali spadła w Nowej 
Południowej Walii aż o 26 proc. 
Jak szacuje Australian Koala Fo-
undation, na wolności pozostało 
jedynie 43 tys. torbaczy. Dane te 

są szczególnie przerażające, gdy 
weźmie się pod uwagę fakt, że 
przed przybyciem do Australii 
europejskich osadników, mogło 
ich być nawet ponad 10 mln. Ga-
tunkowi temu zagraża między in-
nymi utrata siedlisk, zmiana kli-
matu, ataki psów, wypadki sa-
mochodowe czy choroby w tym 
chlamydiozy, które prowadzą do 
ślepoty czy niepłodności.

45 milionów dolarów australij-

skich ma zostać przeznaczonych 
na prawie 25 000 hektarów la-
sów państwowych, które staną 
się ich siedliskiem. Pieniądze 
wspomogą także badania i po-
prawę oznakowania dróg, bo 
zwierzęta te często giną pod koła-
mi samochodów, a także zostaną 
wydane na utworzenie rezerwa-
tów leśnych oraz budowę szpita-
la, w którym będą opiekować się 
chorymi i rannymi zwierzętami.

Australia

Miliony na ratowanie koali



Witaj drogi czytelniku.
Maj. Wiosna w  pełni, 

pogoda wręcz upalna, 
kasztanowiec w  pełnym 
rozkwicie. W  szkole też 
gorąca atmosfera. Wła-
śnie rozpoczął się mara-
ton maturalny.

Maturzystów pożegna-
liśmy tradycyjnie w ostatni 
piątek kwietnia, a  teraz 
trzymamy za nich kciuki 
życząc im powodzenia na 
maturze.

Nasz reymontowski se-
rial powoli dobiega końca. 
W  czerwcu tradycyjny re-
manent.

Miesiąc temu cały odcinek zajęła mi relacja z naszej flago-
wej imprezy pt.: „Reymont jest przedsiębiorczy”.

Ale wcześniej też się działo, jak na Reymonta przystało.

W dniach 19 - 21 marca odbyły się Targi Szkolne „Zawo-
dowiec 2018”. Do tych targów przygotowujemy się dużo 
wcześniej, co widać np. jeśli idzie o wystrój stoiska. Dyżury peł-

nią nauczyciele i uczniowie. W tym roku zastosowano spraw-
dzoną formułę - szkoła + pracodawcy. „Nasi” pracodawcy to: 
DIAK, NIFE, POLONTEX, PRES MEBEL, MIEDZIŃSKI GRUPA 
KAPITAŁOWA Sp. z o.o.

Przyzwyczailiśmy zwiedzających do pokazu mody. Szkolny 
pokaz mody stał się naszym znakiem rozpoznawczym. W tym 
roku nowością był film o  szkole, który można było obejrzeć 
w okularach ze smartfonem na oczach. Ten sam film można 
obejrzeć na naszej szkolnej stronie. Jest to spacer po szkole, 
adresowany dla ciekawych i niezdecydowanych.

Na targach przedstawiliśmy następującą  
ofertę edukacyjną:

Technikum Nr 7:
l technik przemysłu mody – projektowanie i wykonywanie 

odzieży, organizowanie procesów produkcji odzieży, marke-
ting i sprzedaż wyrobów odzieżowych; j.obcy zawodowy – j. 
francuski

l technik organizacji reklamy – przygotowanie oferty pro-
duktów i  usług reklamowych, sprzedaż produktów i  usług 
reklamowych, organizacja i  prowadzenie kampanii rekla-
mowej, wykorzystywanie programów komputerowych 
w tworzeniu reklam; j.obcy zawodowy – j.angielski

l technik usług fryzjerskich – umiejętności praktyczne: 
układanie fryzur, strzyżenie, modelowanie włosów, kolory-
zacja, stylizacja, przedłużanie, ondulacja, regeneracja wło-
sów zniszczonych, masaż głowy, projekty fryzur, organizacja 
salonu fryzjerskiego, j. obcy zawodowy  – j. angielski

l technik grafiki i poligrafii cyfrowej – przygotowanie ma-
teriałów do drukowania, projekty graficzne i  reklamowe, 

obsługa programów graficznych, przygotowanie banerów, 
stron reklamowych, ulotek, obsługa cyfrowych systemów 
produkcyjnych w poligrafii, przygotowanie druku 3D, wyko-
nywanie i realizacja projektów multimedialnych; j. obcy za-
wodowy – j. angielski

l technik włókiennik – obsługa maszyn przygotowujących 
surowce i półprodukty, obsługa maszyn włókienniczych,or-
ganizacja i  nadzorowanie wytwarzania wyrobów, wykony-
wanie rysunków splotów, badanie parametrów; j. obcy za-
wodowy – j. angielski

Szkoła branżowa Nr 5 :
Tutaj nowością są tzw. klasy patronackie (szczegóły na załą-

czonym plakacie).
l krawiec – ustalenie wymiarów, wykonywanie wykroju, szy-

cie ubrania, poprawki krawieckie, dobór tkanin, narzędzi, 
projektowanie odzieży, wycena usług; patroni:  DIAK, NIFE, 
LANTI, POLONTEX

l stolarz – wykonywanie i konserwacja elementów drewnia-
nych używanych w budownictwie wykonywanie i konserwa-
cja mebli i przedmiotów codziennego użytku; patron:  MIE-
DZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA SP.Z O.O

l tapicer – obijanie specjalnymi materiałami mebli, foteli sa-
mochodowych, wykańczanie tapicerki,pikowanie, drobne 
usługi; patron:  PRES MEBEL

l operator maszyn włókienniczych – wytwarzanie wyro-
bów włókienniczych,obsługa maszyn włókienniczych; pa-
tron: POLONTEX

Korzyści płynące z klas patronackich:
n lepsze zarobki niż w zwykłych klasach branżówki
n zajęcia praktyczne od 1 do 3 godzin w tygodniu (klasa I -1 

godz., klasa II-2 godz., klasa III- 3 godz.)
n gwarantowane kursy specjalistyczne (jeden kurs rocznie)
n gwarantowane wycieczki zawodowe (jedna w roku)
n programy aktywnego wypoczynku (np. spływ kajakowy, 

karnet na siłownię)

Klasa zwykła szkoły branżowej:
l fryzjer – układanie fryzur, strzyżenie, modelowanie, kolory-

zacja, stylizacja, ondulacja, regeneracja włosów zniszczo-
nych, masaż głowy.

W szkole branżowej językiem obcym jest język niemiecki.

Z kolei w dniach 23-24 kwietnia 
otworzyliśmy szeroko drzwi Reymonta dla 

naszych przyszłych uczniów.
W tych dniach mała sala gimnastyczna zamieniła się w sa-

lę ze stoiskami naszej oferty edukacyjnej. Były też warsztaty : 
z  fotografii i  filmu, grafiki komputerowej, fryzjerstwa i  no-
wość- oferta szkoleniowa dla dorosłych (Akademia Kroju 
i  Szycia). Jak co roku gimnazjaliści dopisali. Zainteresowani 
mogli też zwiedzić szkołę. Przewodnikami   byli nasi uczniowie.

W ofercie mamy do wyboru: zajęcia dodatkowe (wzornictwo, 
prezentacja mody, realizacja filmu i obrazu telewizyjnego), do 
wyboru zajęcia z wychowania fizycznego (piłka siatkowa, piłka 
nożna, RTM czyli – rytm, taniec, muzyka, tenis stołowy).

Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem i równie nowo-
czesnym pracowniami do przedmiotów zawodowych, sprzęt 
i pracownie finansowane są w dużej mierze z funduszy unij-
nych obecnych od dawna w naszej szkole.

Zapraszamy od września do Reymonta, do zobacze-
nia przy naborze.

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

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

„Wiosna  
w Reymoncie”



Porady

Dzięki tym roślinom 
pozbędziesz się owadów
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DARK-LAND
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WWW.DARK-LAND.PL           INFO@DARK-LAND.PL

507 041 476

42-270 Rzerzêczyce, ul. Skrzydlowska 153

42-200 Czêstochowa, ul. Wojska Polskiego 21

985 z³ brutto za tonê – firma Olczyk

SP Z O.O.

Tkaniny Sp. z o.o.,   ul. Przejazdowa 2,   42-280 Czêstochowa

                    tel. 34/ 361 85 60,   34/ 361 88 57,   504 285 350                     www.sklep.tkaniny.info.pl email: biuro@tkaniny.info.pl
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Najwiêkszy dystrybutor tekstyliów technicznych

Cykl spotkań w ministerstwie

O sytuacji  
na rynku warzyw

Wiosna w pełni. Coraz więcej 
czasu spędzamy na świeżym 
powietrzu. Niestety wraz z na-
dejściem ciepłych dni zaczęło 
przybywać owadów. Okazuje 
się, że tych najbardziej uciążli-
wych możemy się bardzo szyb-
ko pozbyć. W jaki sposób? 
Dzięki odpowiednim roślinom.

Wiosną nie tylko rośliny budzą 
się do życia. To również moment, 
gdy swoją działalność wznawiają 
wszelkiego rodzaju insekty i owa-
dy. Bzyczenie i kąsanie jest wręcz 
na porządku dziennym. Na szczę-
ście możemy pozbyć się uporczy-
wych intruzów, gdy zaopatrzymy 
się w rośliny odstraszające latają-
ce „bestie”. Można je uprawiać 
w skrzynkach na balkonie lub na 
rabatkach w ogrodzie. Najpopu-
larniejszą rośliną, która przyda 
nam się do walki z nimi jest la-
wenda. Dzięki charakterystycz-
nym olejkom zapachowym, sku-
tecznie odstrasza komary oraz 
mole.   Skuteczna jest też roślina 
zwana  komarzycą. Jest to pną-
cze o zielonych liściach z kremo-

wymi brzegami. Pięknie prezen-
tuje się w wiszących doniczkach, 
przy ścianach czy murach. To 
właśnie liście komarzycy zawiera-
ją mocno aromatyczne olejki ete-
ryczne, których nie znoszą koma-
ry. Wystarczy tylko potrząsnąć 
rośliną lub potrzeć ręką kilka li-
ści, by ulotnił się zapach zbliżony 
do kamfory, który skutecznie od-
strasza latające insekty.

Niezwykle silną woń – niepo-
żądaną przez owady – wydziela 
też mięta. Roślina bujnie się roz-

rasta i warto ją sadzić w więk-
szych donicach lub skrzyniach. 
W ostatnich latach popularność 
zyskała też kocimiętka, która 
kwitnie od czerwca do września 
na niebiesko-fioletowo. Musimy 
jednak zdawać sobie sprawę 
z tego, że zapach tej rośliny przy-
pomina kocie feromony, więc 
jest wabikiem dla wszystkich ko-
tów. W walce z insektami może-
my wykorzystać też trawę cytry-
nową. Nie nadaje się ona do 
uprawy w ogrodzie, ale z powo-
dzeniem możemy ją posadzić 
w doniczce i w razie konieczności 
zabrać ze sobą na taras na wie-
czorne spotkanie. Alternatywą 
dla trawy cytrynowej może być 
właśnie pysznogłówka ogrodo-
wa, która jest dużo łatwiejsza 
w uprawie, a dodatkowo po wy-
suszeniu liści, możemy zrobić 
z niej aromatyczną i naturalną 
herbatkę. Do walki z insektami 
posłużą nam też zioła, które 
znajdziemy w kuchni. Niezwykle 
skuteczna jest na przykład bazy-
lia oraz rozmaryn. 

kg

W związku z powtarzającymi 
się sygnałami o problemach 
występujących w obrocie towa-
rami rolno-spożywczymi, 
w szczególności ziemniakami 
oraz innymi warzywami, mini-
ster Krzysztof Jurgiel zainicjo-
wał cykl spotkań z przedstawi-
cielami producentów rolnych 
oraz służb mających uprawnie-
nia kontrolne w zakresie im-
portu owoców i warzyw. 

Rezultatem tych spotkań bę-
dzie określenie zakresu koniecz-
nych działań legislacyjnych, któ-
rych podjęcie umożliwi ograni-
czenie szarej strefy handlu hurto-
wego oraz detalicznego. Przygoto-
wane będą rozwiązania umożli-
wiające łatwą identyfikację przez 
konsumentów pochodzenia ofe-
rowanych w sprzedaży produk-
tów rolno-spożywczych. Określo-
ne zostaną także konsekwencje, 
jakie ponosić będą przedsiębiorcy 
w przypadku oferowania towa-
rów, których miejsce pochodze-
nia zostało zafałszowane lub któ-
rych jakość nie odpowiada przy-

jętym w Polsce standardom.
Istotne uzupełnienie tych dzia-

łań stanowią kontrole prowadzo-
ne przez Inspekcję Jakości Han-
dlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych, Inspekcję Sanitarną, Pań-
stwową Inspekcję Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa, Izby Skarbo-
we oraz Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów.

Na podstawie zgłaszanych 
przez rolników postulatów oraz 
analizy skutków zastosowanych 
środków interwencyjnych 
MRiRW będzie na bieżąco doko-
nywać korekty wprowadzonych 
rozwiązań. Spotkania odbywają 
się cyklicznie i poświęcone są 
analizie bieżącej sytuacji na ryn-
ku oraz możliwymi do realizacji 
działaniom resortu rolnictwa.

kg



Na co należy zwrócić uwagę?

Wiosna w ogrodzie
Maj i czerwiec to miesiące, 

w których powinniśmy szcze-
gólnie dużo czasu spędzić 
w ogrodzie. Dzięki codziennej, 
systematycznej pielęgnacji 
przydomowe „raje” wprost 
eksplodują zielenią i koloro-
wymi kwiatami.

Maj
W maju powinniśmy się 

przede wszystkim przyjrzeć na-
szym iglakom. Należy dokładnie 
sprawdzić, czy nie zamieszkały 
w nich „nieproszeni goście”. Je-
śli takowych zauważymy, się-
gnijmy po odpowiednie prepara-
ty. Poza tym możemy również 
pokusić się o posadzenie kolej-
nych – pamiętajmy jednak, aby 
postawić na drzewka, które ma-
ją dobrze rozwinięte korzenie, 
w przeciwnym razie roślina może 
się nie przyjąć. Gdy na drzewach 
pojawią się pierwsze pąki, się-
gnijmy po opryski chroniące 
przed grzybami. Z tych owoco-
wych usuńmy najmniejsze, 
uszkodzone, słabo wykształcone 
i noszące znamiona chorób za-
wiązki – zapewni to dorodne 
owoce. Młodym drzewkom warto 
dostarczyć nawozu azotowego. 

Zerknijmy też na nasze grząd-
ki warzywne. Usuńmy pojawia-
jące się chwasty i przystąpmy do 
siania. W ziemię możemy „wrzu-
cić” nasiona marchwi, pietrusz-
ki oraz buraków. Poza tym za-
dbajmy też o te warzywa, które 
zasialiśmy w kwietniu – koniecz-

nie je przerwijmy, by miały miej-
sce na rozrost.

Poza tym w maju możemy 
również rozsadzić byliny. To tak-
że czas na sianie złocieni, goździ-
ków maciejek, nagietków czy na-
sturcji. W ostatniej dekadzie ma-
ja na rozsadniku wysiewamy ro-
śliny dwuletnie, takie jak dzwon-
ki ogrodowe, miesięcznice, na-
parstnice, bratki, malwy. W ma-
ju wysadzamy też rozsady nie-
cierpków, cynii, astrów chiń-
skich, bratków ogrodowych, ko-
canek, lwich paszczy, begonii, 
szałwii, aksamitek, ślazówki, pe-
tunii, werbeny, żeniszka, lobelii, 
smagliczki, thunbergii oskrzy-
dlonej, czy kobei. 

Do tego pamiętajmy również 
o trawniku – przycinajmy go re-
gularnie i podlewajmy szczegól-
nie w ciepłe dni.

Czerwiec
W czerwcu zwróćmy szcze-

gólną uwagę na pojawiające się 
w większej ilości szkodniki. 
Często oglądajmy wierzchołki 
pędów i spodnią stronę liści. 
W razie konieczności sięgnijmy 
po środki owadobójcze. Wzmoc-
nimy nasze drzewa owocowe 
i iglaki specjalnymi nawozami. 
To właśnie w czerwcu formują 
się zawiązki owoców na ten rok 
i zawiązki pąków kwiatowych 
na przyszły sezon.

W tym letnim miesiącu może-
my również rozmnożyć sadzonki 
wielu krzewów, np. forsycji, wi-

ciokrzewów, pięciorników czy ta-
wuły. Wysadzamy do gruntu 
rozsadę warzyw, których nie 
zdążyliśmy posadzić w maju. Po-
za tym na początku czerwca wy-
siewamy więc ogórki, kukury-
dzę, kalarepę, dynie, patisony. 
Za dwa tygodnie siejemy fasolkę 
szparagową i koper; pod koniec 
miesiąca - sałatę i rzodkiewkę na 
poplony oraz cykorię sałatową 
na jesienny zbiór korzeni prze-
znaczonych do pędzenia. Paliku-
jemy pomidory i usuwamy im 
boczne pędy z kątów liści.

Zwróćmy też uwagę na nasze 
kwiaty. Warto jak najszybciej 
usuwać te, które już przekwitły, 
bo zawiązywanie nasion osłabia 
rośliny i skraca ich kwitnienie. 
Dlatego też kiedy na przykład li-
ście tulipanów zaschną, wykopu-
jemy cebule i przez kilka dni su-
szymy w zacienionym, ale prze-
wiewnym miejscu. Potem czyści-
my je i przechowujemy w suchym 
pomieszczeniu do września.

Rozmnażamy przez podział 
gatunki, które zakończyły kwit-
nienie, i te, które będą kwitły je-
sienią. Rozsadzone kępy podle-
wamy i cieniujemy, aby ułatwić 
im przyjęcie się w nowym miej-
scu.

Gatunkami jednorocznymi 
wypełniamy miejsca po rośli-
nach cebulowych. 

W czerwcu możemy też zasa-
dzić rośliny dwuletnie: niezapo-
minajki, bratki, stokrotki i inne, 
które chcemy mieć w przyszłym 
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Zapraszamy do nowego Centrum 
Ogrodniczego Sabinów 

Znajdziesz u nas wszystko, czego Twój ogród 
potrzebuje wiosną:

- krzewy ozdobne
- kwiaty balkonowe

- drzewka i krzewy owocowe
- torfy, podłoża, kora
- nawozy ogrodnicze

- środki ochrony roślin
- narzędzia, sekatory 

- nasiona i cebule kwiatowe
- figury i meble ogrodowe

- folie i agrowłókniny
- dekoracje dla domu

www.facebook.com/centrumsabinowwww.facebook.com/centrumsabinow

centrumogrodnicze@interia.eucentrumogrodnicze@interia.eu

tel. 886-311-217      726-993-065tel. 886-311-217      726-993-065

ul.Sabinowska 139 
42-200 Częstochowa 
ul.Sabinowska 139 
42-200 Częstochowa 

Zimni ogrodnicy, zimna Zośka – to zjawisko pogodowe charaktery-
styczne dla środkowej Europy. W  połowie maja, po okresie utrzy-
mywania się wyżów nad naszą częścią kontynentu, w  tym również 
nad Polską, następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i  przy 
słabnącym wyżu nadchodzą fronty z  obszarów polarnych. To wła-
śnie w tym okresie występują ostatnie przymrozki.

Zimni ogrodnicy to św. Pankracy, św. Serwacy i św. Bonifacy. 
Obchodzą oni swoje święta 12, 13 i 14 maja. Dzień później nadcho-
dzi zimna Zośka (św. Zofia – 15 maja). Na podstawie wierzeń ludo-
wych okres z  największymi spadkami temperatur w  okresie wio-
sennym przypada właśnie na dni 10-17 maja, stąd też te określe-
nia. Warto zaznaczyć, że jeśli 15 maja będzie zimno i deszczowo to 
do jesieni nie powinno być przymrozków. 

Trzej ogrodnicy nie są zjawiskiem typowo polskim. Mają swoich 
odpowiedników w niemal całej Europie. 

roku. Nasiona umieszczamy 
w pojemnikach z ziemią i usta-
wiamy w ogrodzie. Można je też 
siać wprost do gruntu. Nadal 
można sadzić drzewa i krzewy 
sprzedawane w pojemnikach.

Nie zapominajmy o trawie, 
której bujny wzrost przypada 
właśnie na czerwiec. Trzeba ją 
często kosić i podlewać przynaj-
mniej co 2–3 dni.  Pod koniec 

miesiąca można już także zabrać 
się za przycinanie żywopłotów 
z roślin liściastych.

Zbierajmy na kompost chwa-
sty, skoszoną trawę i resztki ro-
ślin, a także odpadki z kuchni. 
Po kilkunastu tygodniach ule-
gną one rozkładowi. Otrzymamy 
wtedy wartościowy, naturalny 
nawóz, którym zasilimy rośliny.

kg
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Radzimy

Warzywniak na... balkonie
Własna działka to marze-

nie wielu z nas. Jeśli jednak 
z różnych powodów jest ono 
niemożliwe do spełnienia, 
miłośnicy roślin mogą się 
choć trochę do niego przybli-
żyć. W jaki sposób? Poprzez 
stworzenie mini ogrodu na... 
balkonie. Możemy tam upra-
wiać większość warzyw.

Warzywa...
Dla mieszkańców miast bal-

kon jest często jedynym miej-
scem, gdzie mogą uprawiać ro-
śliny i w ich otoczeniu spędzać 
wolny czas. Do uprawy w po-
jemnikach nadaje się właściwie 
większość warzyw. Wystarczy 
nam uniwersalna ziemia ogrod-
nicza i skrzynka albo donice. 
Można wykorzystać wiadra po 
farbie, ale muszą być dokładnie 
umyte i  wyparzone, a  w dnie 
trzeba zrobić im dziurki. Na bal-
konie możemy więc uprawiać 
na przykład pomidory koktajlo-
we, cebulę, pietruszkę naciową, 
ogórki, selery, buraki, fasolę 
pnącą, paprykę, szczypiorek, 
różne odmiany sałat, czy rzod-
kiewkę. Zrezygnować natomiast 
trzeba z gatunków, które wyma-
gają dużo miejsca do wzrostu – 
kapusty, dużych dyniowatych, 
dużych liściowych – oraz tych, 
które tworzą głęboki system ko-
rzeniowych – duże rzepowate, 
korzeniowe). Wybór naprawdę 
jest ogromny. Wygląd naszych 
balkonów zależy tak naprawdę 
tylko od naszej wyobraźni.... 
Pamiętajmy jednak, że gleba 

w pojemniku szybciej się na-
grzewa, dlatego latem ważne 
jest systematyczne podlewanie.   
Warzywa najlepiej podlewać ra-
no lub wieczorem, co 2 – 3 dni, 
a w upalne lato nawet codzien-
nie. W chłodniejsze dni, rośliny 
możemy podlewać rzadziej, ale 
obficie. 

...i zioła
Poza tym na balkonie może-

my też uprawiać zioła. Jakie 
powinniśmy wybrać do naszego 
mini ogródka? To zależy tylko 
od naszych upodobań.  Jednak 
najlepiej wybrać te, których 
najczęściej używamy w naszej 
kuchni. Dużą popularnością 
cieszą się: mięta, bazylia, ty-
mianek, oregano i melisa.

Zioła możemy zasiać z nasion 
zakupionych w sklepach ogrod-
niczych lub zielarskich. Zawsze 
należy zapoznać się z instruk-
cją na opakowania. Nie zapomi-
najmy, że niektóre rośliny  wy-
magają specjalnego traktowa-
nia. Ci mniej doświadczeni mo-
gą też kupić zioła w małych pla-

stikowych doniczkach.
Wiele ziół występuje w róż-

nych odmianach o barwnych li-
ściach. Można z nich tworzyć 
różnokolorowe kompozycje. 
Piękne donice czy skrzynki bę-
dą także niewątpliwą ozdobą 
naszego balkonu. Poza tym nie-
ocenioną zaletą ziół jest zapach, 
jaki roztaczają, zwłaszcza pod-
czas ciepłych dni.

Zioła nie mają wygórowa-
nych wymagań. Do szczęścia 
wystarczy im żyzna gleba, sło-
neczko, osłona przed wiatrem, 
odchwaszczanie, woda i odro-
bina zainteresowania. 

Zielnik podlewajmy albo 
wcześnie rano albo wieczorem 
– nigdy w środku dnia, gdyż 
wtedy woda bardzo szybko od-
paruje i nie zdąży go zasilić. Je-
śli zdecydujemy się na upra-
wianie ziół, powinniśmy pamię-
tać o ich systematycznym przy-
cinaniu. Jest ono niezbędne do 
stałego i równomiernego wzro-
stu roślin. Regularne skracanie 
pędów powoduje ich krzewienie 
się i sprawia, że mają one bar-
dziej ciekawy, zbity format 
i kształt.

Pamiętajmy, nasz warzywno-
-ziołowy ogródek ma nie tylko 
cieszyć oko. Jego jednym z naj-
ważniejszych zadań jest dostar-
czanie nam zdrowych i aroma-
tycznych składników, które wy-
korzystamy podczas ekspery-
mentowania w kuchni. Te do-
stępne w sklepach nie są w sta-
nie zastąpić tych świeżych 
z własnej uprawy.  kg
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Wystawa Kwiatów

12-13  maja  
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(Aleja NMP 56)

OGRODOWA MAJÓWKA,

Festiwal roœlin !

TARGI 
OGRODNICZE

Alergie

Na które rośliny 
lepiej uważać?

Wiosna i zazieleniające się 
otoczenie wokół nas, zazwyczaj 
cieszy. Istnieje jednak pewna 
grupa ludzi, dla których ten 
czas to prawdziwa zmora. 
Szczególnie ciężki dla alergików 
jest maj, w którym nakładają 
się na siebie okresy pylenia wie-
lu drzew i roślin. Poza tym za-
czynają pylić pierwsze trawy. 

Maj to główny okres pylenia  dę-
bów -  szypułkowego i bezszypuł-
kowego. Jego alergeny unoszą się 
w powietrzu nawet do końca mie-
siąca. Drzewa kwitną tuż przed 
rozwojem liści, lub równocześnie 
z nimi. W tym czasie osoby uczulo-
ne mogą odczuwać spory dyskom-
fort. Dąb kwitnie krótko, a pod ko-
niec już mało intensywnie, dlatego 
nie powoduje długotrwałych aler-
gii. Poza tym jesteśmy też narażeni 
na alergeny pyłku brzozy, wierzby, 
buka oraz drzew iglastych:  sosny  
i  świerku. Stężenia ich pyłku osią-
gają bardzo wysokie wartości, jed-
nak z uwagi na brak właściwości 
uczulających pyłek sosny i świer-
ku nie stanowi zagrożenia dla aler-
gików. Może jedynie mechanicznie 
drażnić błonę śluzową nosa i spo-
jówek. Pyłek sosny i świerku wi-
doczny jest często w formie żółtego 
osadu na karoseriach samocho-
dów, parapetach,  a po krótko-
trwałych opadach deszczu może-
my go zobaczyć w formie żółtego 
osadu na brzegach kałuż. Osoby 

uczulone na pyłki sosny, powinny 
przede wszystkim uważać na owo-
ce oleiste (różne gatunki orze-
chów), które wchodzą w alergię 
krzyżową z alergenem sosny.

 Poza tym w maju zaczynają py-
lić też trawy, które wraz ze zbożami 
są najczęstszymi alergenami po-
wodującymi katar sienny i atopo-
wą astmę oskrzelową. Stężenie ich 
pyłków będzie bardzo wysokie od 
maja do końca pierwszej dekady 
lipca. Najlepszą porą na spędzanie 
czasu poza domem dla osób uczu-
lonych na pyłki traw, jest przedpo-
łudnie i noc. Najgorsze pory to po-
ranek i czas między południem 
a wieczorem - w gorącym i suchym 
powietrzu unosi się najwięcej pył-
ków. W maju pylą też inne rośliny 
zielone – babka,  pokrzywa czy  
szczaw. W przypadku tej pierwszej 
stężenie pyłków jest jeszcze nie-
wielkie, dlatego babka stosunkowo 
rzadko bywa przyczyną uczuleń. 
Jednym z najsilniejszych wiosen-
nych alergenów jest natomiast po-
krzywa. Osoby na nią uczulone od-
czuwają skutki alergii od maja do 
października. Warto mieć świado-
mość tego, że po intensywnych 
opadach deszczu, stężenie pyłków 
w powietrzu jest stosunkowo ni-
skie i poziom ten utrzymuje się 
jeszcze przez 30-60 min. To najlep-
szy moment na spacer dla alergi-
ka. Po upływie godziny alergenów 
znów zaczyna przybywać.

kg



PRACA
— DAM PRACĘ —

n PRZYJMĘ kucharza, 40zł za godzinę lub 
udostępnię lokal i obiekt pod smażalnie ryb. 
665013836

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników na 
produkcję. System 3-zmianowy,l 
wynagrodzenie godzinowe + premia. 
Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —

n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. 

Projektowanie graficzne, DTP. e-mail: 

gosiakgrafik@gmail.com. Tel. 664 911 389
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— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM domek w Kuźnicy Lechowej o 

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

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę budowlaną, Lubojna.  

Pow. 12077 m2. Tel. 604 611 140 
— WY NAJMĘ —

n WYNAJMĘ garaż. ul. Rocha 121. 
Tel. 34 362 94 27

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —
n SPRZEDAM telewizor do małego pokoju, mało 

używany. Cena 200 zł. Tel. 530 485 377
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM szlifierkę kątową fi 125, 900 W 
z uchwytem pistoletowym, mało używaną (1 
rok). Cena 50 zł. Tel. 886 486 072 

n SPRZEDAM poziomicę laserową mało 
używaną (komplet w pudełku). Cena 50 zł. 
Tel. 886 486 072 

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

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM spodnie jeans, 3 szt. – cena 20 

zł/szt. Spodnie dresowe – cena 5 zł. Szlafrok 
męski – cena 50 zł. Tel. 530 485 377 
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM wolnowar – urządzenie 
kuchenne, nowe – nie używane. Cena 200 zł. 
Tel. 530 485 377 

n SPRZEDAM plecak turystyczny duży – cena 
30 zł. Plecak turystyczny mniejszy – cena 20 
zł. Tel. 530 485 377 

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

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

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

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

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

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

n USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, 
gipsówka, karton-gips, montaż paneli, inne 
usługi wykończeniowe. Tel. 508 703 286

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

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

OPIEKA

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne 
ZATRUDNI pielęgniarki w Częstochowie.
Tel. 508 321 688 

n POTRZEBNA całodobowa opiekunka do 
85-letniej osoby na stałe. Tel: 793 070 712

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

ZATRUDNIMY 
osoby do sprzątania obszarów biurowo – 

socjalnych na terenie 
zakładu przy ul. Korfantego 

w Częstochowie. 
Praca od poniedziałku do piątku,  

I i II zmiana, w wymiarze pełnego etatu. 
Oferujemy umowę o pracę.

Więcej informacji pod numerem telefonu 

728 880 978

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIÊ KIEROWCÊ C+E
system 3/1, od 6 000 z³. 

Tel. 729 512 269

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl



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 ! ! !
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Podobno to nie koniec

Ceny paliw ciągle rosną
Ceny paliw z dnia na dzień 

rosną. Analitycy twierdzą, że 
na tym nie koniec. Wkrótce 
poziom 5 złotych za litr nie 
powinien nas dziwić. 

Najtańszy olej napędowy  
mają stacje w woj. śląskim: 
4,76 (+9 gr/l przez ostatnie 7 
dni); najdroższy opolskie: 4,88 
zł/l (+6 gr/l). Największe zmia-
ny ceny detalicznej ON, jakie 
odnotowujemy w tym tygodniu, 
to mazowieckie: +11 gr/l przy 
średniej 4,84 zł/l. Stacje śląskie 
to też  najtańsza benzyna: śred-
nia 4,82 zł/l (+7 gr/l), a  opol-
skie najdroższa: 4,95 zł/l (+6 
gr/l). Największe zmiany ceny 
detalicznej Pb95, jakie odnoto-
wujemy w tym tygodniu to ma-
zowieckie: +10 gr/l przy śred-

niej 4,92 zł/l. Podlaskie to z ko-
lei  najtańszy autogaz: 1,98 zł/l 
(bez zmian przez ostatnie 7 dni), 
a  zachodniopomorskie naj-
droższy: 2,15 zł/l (+2 gr/l). Naj-
większe zmiany ceny detalicz-
nej LPG, jakie odnotowujemy 
w tym tygodniu to opolskie: +4 
gr/l przy średniej 2,06 zł/l. 

Analitycy rynku nie mają do-
brych wieści dla kierowców – 
wszystko wskazuje na to, że to 
nie koniec podwyżek. Obecne 
ceny paliw związane są z ceną 
ropy. Wysoka cena ma zaś 
związek między innymi z tym, 
że prezydent USA Donald 
Trump zdecydował o zerwaniu 
umowy z Iranem i zapowiedział 
nałożenie na ten kraj sankcji. 
Administracja prezydenta do-
precyzowała, że USA w ciągu 90 
dni wprowadzą w życie zakaz 
eksportu do Iranu towarów 
i usług związanych z przemy-
słem (lotnictwo, motoryzacja 
i sprzedaż metali) oraz zakaz 
kupowania przez Iran dolarów, 
a za 180 dni zostaną nałożone 
sankcje na handel ropą. Iran to 
trzeci największy producent ro-
py naftowej w kartelu OPEC, po 
Arabii Saudyjskiej i Iraku. Jeśli 
USA wprowadzą sankcje na 
handel irańską ropą, może to 
ograniczyć dostawy surowca 
z tego kraju. Mniej towaru przy 
niesłabnącym zapotrzebowaniu 
oznacza wyższe ceny. 

Jest też jeszcze jeden czynnik. 
Nasze rafinerie przerabiające ro-
pę na paliwo kupują ją za dolary. 
Dlatego w przypadku cen na pol-
skich stacjach istotny jest też 
kurs walutowy. Im złoty słabszy, 
tym koszt zakupu surowca więk-
szy. Z drugiej strony, mocny zło-
ty zmniejsza ryzyko podwyżki 
cen. Tymczasem w ostatnich 
dniach złoty się osłabia, także do 
dolara.  kg

skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wykaz samochodów na dzień 10 maja 2018 r.

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

 
65.900 zł

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

109.500 zł netto  
CITROEN C5 1.6 E, 
rok prod. 2013, krajowy,  
I – wł. 

  35.000 zł

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

33.900 zł

KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwisowana, 
na gwarancji fabrycznej 
producenta 
 38.900 zł  
MERCEDES GLK 
2.2 CDTI,  
rok prod. 2009, 
krajowy, I – wł. 
 65.900 zł
MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, kraj., I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.6 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł.

 34.900 - 37.900 zł  

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

n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   57.900 zł

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 
navi, czujniki 99.000 zł

n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł

n FIAT SEICENTO 1.1 E+LPG, rok prod. 1999 2.900 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 MONDEO 1.6 TDCi, rok prod. 2013,  
kraj., F. VAT 38.900 zł

n MAZDA 5 1.6 D, rok prod. 2010, 7-osobowy 26.700 zł

n MAZDA 6 1.8 E, zakup 2011 32.900 zł

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

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

n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł

n MITSUBISHI ASX 1.6 E, rok prod. 2010, kraj.,  
I – wł.   37.800 zł

n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2013, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł

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

n OPEL INSIGNIA 2.0 CDTi, rok prod. 2015,  
tempomat, krajowy, serwisowany, I - wł., 
F-ra VAT 59.900 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 II 1.6 D, rok prod. 2014,  
serwisowany, I - wł., krajowy 37.800 zł

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

n RENAULT CLIO 1.4 E, rok prod. 1999 3.900 zł

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

n RENAULT CLIO III 1.5 DCi, rok prod. 2013,  
kraj., I – wł., F. VAT 18.900 zł

n RENAULT FLUENCE 1.5 D, rok prod. 2015,  
sedan, kraj., I –wł., F-ra VAT 36.900 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 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 TOURAN 1.9 D, 2007, 7-osobowy 21.900 zł
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 Audi A4 IV (B8) OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis Navi 
Skóra VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
178276 km, 2.0 diesel, kombi, 143 KM, 
czarny metalik, automat
VIN: WAUZZZ8K4DA236736
Pełne wyposażenie. I właściciel od 
nowości.Stan idealny. 61 900 zł

 Ford Fusion LIFT*Zarejestrowany 
Bezwypadkowy*Klimatronik*Serwis*VIP 
GWARANCJA, 2008, 197704 km, 68 KM, 
1.4 diesel, srebrny metalik 
VIN: WF0UXXGAJU8A47854
Garażowany. Bogate wyposażenie.
II właściciel od nowości. Stan idealny.

12 900 zł

 Renault Clio III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2009, 174381 km 
1.5 diesel, kombi, srebrny, 68 KM
VIN: VF1KR1G0H41020861
Garażowany. Bogate wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 12 900 zł

 Audi Q5 I (8R) OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Skóra Navi 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2011
206351 km, 2.0 diesel, 170 KM, czarny, 4x4
VIN: WAUZZZ8R9CA006511
Garażowany,. Pełne wyposażenie.  
I właściciel od nowości. Stan idealny.

62 900 zł

 Kia Venga 1.6CRDi 128PS Klima Led 
Serwis ASO Wzorowy STAN 
GWARANCJA 24 m-ce Bezwypadkowy
2011, 153416 km, 1.6 diesel, brązowy,  
128 KM   VIN: TMAEG814ABJ043978
Garażowany. Pełne wyposażenie 
I właściciel od nowości. Stan WZOROWY !!
 26 900 zł

 Renault Grand Espace IV Lift 150PS 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima Navi 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
216340 km, 2.0 diesel, szary, 150 KM
VIN: VF1JKFJC648544529
I właściciel. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie. 
 42 900 zł

 Chevrolet Captiva II 7-Osobowy 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Navi Skóra Automat GWARANCJA, 2012
130657 km, 2.2 diesel, 183 KM, szary, 
automat, 7 miejsc. Garażowany.  
I właściciel. Serwisowany w ASO. 
Pełne wyposażenie. Stan perfekcyjny!!!
 47 900 zł

 Mazda 3 I 1.4i*DOHC16V*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis 
GWARANCJA 24 m-ce, 2004, 198363 km,
1.4 benzyna, niebieski metalik, 86 KM
VIN: JMZBK14J251147566
Garażowany. Pełne wyposażenie.  
I właściciel od nowości. Stan idealny.

11 900 zł

 Renault Trafic II 115PS*9osób 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2008
227014 km, 2.0 diesel, 115 KM, srebrny 
automat  VIN: VF1JLBHBH8V324577
Na gwarancji. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Bogate wyposażenie.Wersja Long 
 33 900 zł

 Chevrolet Cruze 1.6i DOHC OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis Skóra VIP 
GWARANCJA 24 m-ce
2010, 86217 km, 1.6 benzyna, 113 KM, 
biały  VIN: KL1JF69E9AK617726
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości.

24 900 zł

 Mitsubishi Outlander II 4x4*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2007, 200643 km 
2.0 diesel, czarny metalik, 140 KM, 4x4
VIN: JMBXJCW8W7U011684
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie 
 27 900 zł

 SEAT Leon II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima186.000KM-Serwis 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2006
186324 km, 1.9 diesel, czarny, 101 KM
VIN: VSSZZZ1MZ6R011226
Garażowany. I właściciel. Bogate 
wyposażenie. Stan idealny.
 13 900 zł

 Citroen C-Crosser 156PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2009, 196000 km, 
2.2 diesel, 156 KM, srebrny metalik, 4x4
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości.

32 900 zł

 Nissan Qashqai II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Navi Serwis 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013
179340 km, 1.6 diesel, 130 KM
VIN: SJNFEAJ10U2733934
Garażowany, I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie 
 45 900 zł

 Toyota Avensis III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Navi 88.000km - 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2012
88966 km, 2.0 diesel, kombi, 124 KM, 
czarny  VIN: SB1ED76LX0E077664
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie.  
 47 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY Navi Serwis 
Bezwypadkowy Klimatronik VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2010, 201710 km
2.0 diesel, 184 KM, czarny, automat
VIN: WBAFW11010C636578
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.

63 900 zł

 Opel Astra H SXL*OPŁACONY Klima 
Serwis Navi VIP GWARANCJA 24 m-ce 
Bezwypadkowy, 2009, 167271 km, 1.7 
diesel, kombi, czarny metalik, 110 KM,  
VIN: W0L0AHL3592124045
Garażowany, I właściciel. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie.  
 17 900 zł

 Toyota Previa II 7-Osób OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2003, 237578 km
2.0 diesel, szary metalik, 116 KM, 7 miejsc
VIN: JTEGG32MX00010445
Garażowany. Bogate wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny!!.
 18 900 zł

 Citroen C4 Picasso I Exclusive 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2007, 200696 km
1.6 diesel, kombi, 110 KM, brązowy, automat
Na gwarancji. Pełne wyposażenie. Wersja  
Exclusive. II właściciel od nowości.  
Stan idealny.

18 900 zł

 Opel Vectra C 2,0 T 175PS * 
Bezwypadkowy * Serwis-ASO! * 
Wzorowy-Stan * 2kpl kół * GWARANCJA, 
2004, 191053 km, 2.0 benzyna, kombi
srebrny metalik, 175 KM
VIN: W0L0ZCF3541085816
Pełne wyposażenie. I właściciel od 
nowości. Stan WZOROWY!!! 14 900 zł

 Toyota Yaris II 1.4*D4D*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima*Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 176086 km 
1.4 diesel, czarny metalik, 90 KM 
VIN: VNKKC963X0A191417
Garażowany. I właściciel. Pełne 
wyposażenie. STAN IDEALNY.
 17 900 zł

 Dacia Duster I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2013, 200227 km 
1.5 diesel, 108 KM, czarny metalik
VIN: UU1HSDAC648184278
Garażowany. Bogate wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.

29 900 zł

 Opel Meriva A OPŁACONY Klima 
Bezwypadkowy 114.000km Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2004, 114322 km 
1.6 benzyna, czarny metalik, 87 KM
VIN: W0L0XCE7544350153 Faktura VAT 23%, 
Garażowany, Na gwarancji, Pierwszy 
właściciel. Stan bardzo dobry. Pełne 
wyposażenie.  10 900 zł

 Volkswagen Sharan II BlueMotion 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatron 
Skóra Navi Serwis GWARANCJA, 2012
191857 km, 2.0 diesel, czarny, 140 KM
VIN: WVWZZZ7NZDV001228
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie 
 52 900 zł

 Fiat Croma II 120PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 176842 km 
1.9 diesel, kombi, 120 KM, brązowy met. 
VIN: ZFA19400002098227
Na gwarancji. Pełne wyposażenie. Stan 
idealny. I właściciel od nowości.
 18 900 zł

 Peugeot 1007 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatyzacja Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2006, 158495 km, 
1.4 benzyna, 2/3 drzwi, szary, 75 KM
VIN: VF3KMKFVC20079690  Garażowany, 
Na gwarancji. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości.Stan idealny.
 9 900 zł

 Volkswagen Touran I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2007
178795 km, 1.9 diesel, 90 KM, czarny 
VIN: WVGZZZ1TZ8W003486
Garażowany. Pełne wyposażenie. I 
właściciel od nowości. Stan perfekcyjny.
 21 900 zł

 Ford Fiesta VI OPŁACONY Klima 
107.000km Bezwypadkowy Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce 2012, 107355 km 
1.4 diesel, 68 KM, srebrny metalik
VIN: WF0JXXGAJJCK01751
Garażowany. Bogate wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 24 900 zł

 Peugeot Partner II Tepee*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2010, 159737 km, 
1.6 diesel, kombi, szary metalik, 75 KM
VIN: VF37J9HTCAJ550181
Garażowany, Na gwarancji. Bogate 
wyposażenie. I właściciel. Stan idealny.

24 900 zł

 Volvo V60 I R5 163 PS R-DESIGN 
Bezwypadkowy Navi Skóra Serwis VIP 
GWARANCJA, 2013, 178742 km, 2.0 
diesel, kombi, srebrny metalik
VIN: YV1FW31A1D1128002
Garażowany. Pełne wyposażenie.  
I właściciel od nowości. Stan idealny.

48 900 zł

Oferta wybrana z  9 maja 2017 r.
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Piłka nożna

Raków wygrał z drugoligowym  
już Ruchem Chorzów

W Wolverhampton

Speedrowerzyści 
mistrzami Europy 
drużyn klubowych

Piłkarze częstochowskiego 
Rakowa pokonali w środę, 9 
maja przed własną publiczno-
ścią 2:1 Ruch. Mecz został za-
kwalifikowany jako impreza 
masowa o podwyższonym ry-
zyku i odbył się bez udziału 
kibiców drużyny przyjezdnej.  

Nie od dziś wiadomo, że kibice 
obu drużyn są wrogo do siebie na-
stawieni. Dali temu upust podczas 
zeszłorocznego meczu w Chorzo-
wie. Wówczas pseudokibice Rako-
wa zdemolowali sektor gości.

W związku z tym prezydent 
Częstochowy w myśl zaleceń Ko-
mendy Miejskiej Policji wydał de-
cyzję o zakwalifikowaniu środo-
wego meczu jako imprezy maso-
wej o podwyższonym ryzyku. Bi-
lety nie były sprzedawane kibi-
com Ruchu mieszkającym 
w Chorzowie, a także Myszko-
wie, Krakowie i Łodzi.  

Zdecydowanym faworytem 
byli gospodarze. Drużyna z Cho-
rzowa w rundzie wiosennej wy-
grała tylko jedno spotkanie 
i miała już tylko iluzoryczne 
szanse na utrzymanie w I lidze.  

Mecz bardzo dobrze rozpo-
czął się dla Rakowa. W 5. minu-
cie po krótko rozegranym rzucie 
rożnym dośrodkował w pole 
karneDariusz Formella.  Naj-
pierw piłka odbiła się o po-
przeczki, a następnie głową 
skierował ją do siatki  Artem 
Rakhmanov.  W 22. minucie 
było 2:0. Prowadzenie podwyż-
szył mocnym uderzeniem  Jose 
Embalo.  Choć zarówno 
w pierwszej jak i drugiej połowie 
częstochowianie mieli okazje do 
strzelenia kolejnych bramek, 
udało się to gościom. W 77. mi-
nucie w jednym z niewielu ata-
ków Ruchu w polu karnym 
znalazł się  Mateusz Hołownia, 

który pokonał  Mateusza Lisa.
Częstochowianie zainkaso-

wali trzy punkty i z dorobkiem 
46 punktów zajmują 7. miejsce. 
Kolejny mecz zagrają na wyjeź-
dzie w poniedziałek, 14 maja 
z sąsiadującym w tabeli GKS 
Tychy.  

KR
RKS Raków Częstochowa - 

Ruch Chorzów 2:1 (2:0)

RKS Raków: Lis - Góra, Nie-
wulis, Rakhmanov, Mondek, 
Figiel, Łabojko, Malinowski, 
Formella (66. Tomalski), 
Szczepański (83. Łabojko), 
Embalo (75. Czerkas).  

Ruch Chorzów: Bankov - Ko-
marnicki, Hołownia, Markovic 
(62. Sikora), Majewski, Urbań-
czyk, Kulejewski, Corbelini, 
Trojak (66. Małkowski), Bo-
gusz (Walski), Kowalski.

Speedrowerzyści Lwów Avia 
Częstochowa wygrali w minio-
ny weekend w brytyjskim East 
Park w Wolverhampton Mi-
strzostwa Europy Drużyn Klu-
bowych.

Podopieczni Tomasza Pokor-
skiego w wielkim finale rywalizo-
wali o złoty medal z LKS Szawe-
rem Leszno,   Wednesfield Aces 
oraz toruńskim TSŻ. W ostatnim 
Marcin Szymański musiał mi-
nąć linię mety minimum na trze-
ciej pozycji, żeby częstochowia-
nie mogli cieszyć ze zwycięstwa 
w całym turnieju. Ostatecznie 
zakończył zawody na pierwszym 
miejscu.   Szymański był także 
liderem Lwów Avia, zdobywając 
14 punktów. Po dziesięć oczek 
dorzucili kapitan - Sebastian Pa-
ruzel oraz Maciej Ganczarek, 
dziewięć punktów to dorobek 
Piotra Jamroszczyka, który za-
prezentował się na torze trzy-
krotnie. Raz na tor wyjechał 
Marcin Jakubiak, który zdobył 
jeden punkt.  

W najbliższą niedzielę, 13 ma-
ja mistrzostwie trofeum zostanie 
zaprezentowane podczas ligowe-
go meczu na obiekcie przy ul. 
Starzyńskiego 10a. Lwy Avia 

zmierzą się z outsiderem rozgry-
wek   ULKS-em Mustang Żołędo-
wo. Spotkanie rozpocznie się o 
godz. 17.  

KR
Wyniki

I. Lwy Avia Częstochowa:  44
1. Maciej Ganczarek 10
2. Marcin Szymański  14
3. Sebastian Paruzel  10
4. Piotr Jamroszczyk  9
5. Marcin Jakubiak  1

II. LKS Szawer Leszno:  40
1. Bartosz Grabowski  15
2. Mateusz Ludwiczak  7
3. Kamil Naskręt  10
4. Patryk Kriger  8
5. Hubert Kielaszewski - nie 

startował

III. Wednesfield Aces:  38
1. Brandon Whetton  11
2. Paul Heard  12
3. Chris Jewkes  7
4. Lee Kemp  8
5. Matt Smith  0

IV. TSŻ Toruń:  36
1. Adam Bożejewicz  3
2. Jakub Kościecha  5
3. Paweł Cegielski  9
4. Remigiusz Burchardt  9
5. Marcin Paradziński  10

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

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

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

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Biegi

Z „siódemką”  
na siódemkę

Prawie 500 osób wzięło 
udział w 5. edycji biegu ulicz-
nego z ,,Siódemką na 7-kę”, 
który odbył się na Rakowie.

Rozgrzewkę dla zawodników 
przeprowadziła lekkoatletka 
Małgorzata Rydz, dwukrotna fi-
nalistka igrzysk olimpijskich 
w biegu na 1500 metrów, meda-
listka Pucharu świata i halo-
wych mistrzostw Europy na tym 
dystansie, wielokrotna mistrzyni 
Polski. Pomagał jej Jakub Jelo-
nek, reprezentant Polski w cho-
dzie sportowym, medalista pu-
charu Europy oraz mistrzostw 
Polski.

Na dystansie 1 km wśród ko-
biet najlepiej wypadła Marcelina 

Kopka, drugie miejsce wywalczy-
ła Sandra Cendrowska, a na 
trzecim znalazła się Rozalia Pa-
jąk. Wśród mężczyzn na tym dy-
stansie najlepszy był Szymon 
Bator, przed  Januszem Sękiewi-
czem i Arturem Lompą.

W biegu na 7 km wśród kobiet 
zwyciężyła Sylwia Ślęzok. Tuż za 
nią na podium znalazły się Ewa 
Bryk-Pająk (drugie miejsce) i An-
na Pażucha (trzecia lokata). 
Wśród mężczyzn bezkonkuren-
cyjny okazał się Zbigniew Kali-
nowski. Drugą pozycję wywal-
czył Dominik Klimek, a trzecią – 
Adrian Lompa.  

Organizatorem biegu była 
Szkoła Podstawowa nr 7.

kg

Już w najbliższą niedzie-
lę, 13 maja na SGP Arenie 
Częstochowa dojdzie do po-
jedynku między żużlowymi 
reprezentacjami Polski i Da-
nii.  

To drugie z trzech spotkań, 
które ma przygotować repre-
zentację prowadzoną przez 
Marka Cieślaka do walki o zło-
ty medal Speedway of Na-
tions. W Częstochowie formę 
Polaków sprawdzą Duńczycy, 
których trenerem jest Hans 
Nielsen.

W niedzielę o punkty dla Pol-
ski walczyć będą: Jarosław 
Hampel, Maciej Janowski, Bar-
tosz Zmarzlik, Patryk Dudek, 
powracający po kontuzji Piotr 
Pawlicki oraz wychowanek 
Włókniarza Maksym Drabik.

Z kolei Hans Nielsen powołał 
na ten mecz kapitana forBET 
Włókniarza Leona Madsena, 
rezerwowego częstochowskie-
go klubu Andreasa Lyagera, 
Nielsa Kristiana Iversena, Pe-
tera Kildemanda, Michaela 
Jepsena Jensena oraz Mikkela 
Michelsena.  

Wejściówki na mecz Polska – 
Dania można za pomocą porta-
lu  ebilet.pl  (https://www.ebi-
let.pl/sport/sporty-motorowe/
zuzel-mecz/) oraz KupBilet.pl 
(https://www.kupbilet.pl/
sport/zuzel/sw0293). Są też 
dostępne w sekretariacie czę-
stochowskiego klubu (codzien-
nie od godziny 8 do 15).  

Bilet normalny kosztuje 35 
zł, ulgowy - 25 zł. Za miejsce 
na trybunie centralnej trzeba 
zapłacić 50 zł. Dzieci do lat 12 
wchodzą za darmo. Program 
zawodów w cenie 10 zł. KR

Żużel

Polska – Dania na torze  
przy Olsztyńskiej

Pięściarze KS „Start” 
w Częstochowie triumfowali 
w Międzynarodowym Turnieju 
Bokserskim o „Ciupagę Góral-
ską”, który odbył się w Żywcu.

W amfiteatrze Pod Grojcem rę-
kawice w ringu skrzyżowali bok-
serzy z 22 klubów z Polski, w tym 
dwóch zawodników częstochow-
skiego klubu.  

W finale kategorii junior (waga 
75 kg) Patryk Rydz pokonał na 
punkty Jędrzeja Młynarskiego 
z 06 Kleofas AZS AWF Katowice. 
W tej samej kategorii, ale wyższej 
wadze (81 kg) Maciej Małysz oka-
zał się zdecydowanie lepszy Cy-
priana Czerwińskiego z klubu TS 
„Czarni Góral” Żywiec. Często-
chowskim zawodnikom sekun-
dował w ringu trener Michał Za-
las.

KR

Boks

Zwycięstwa częstochowian 
w Żywcu

http://ebilet.pl/
https://www.ebilet.pl/sport/sporty-motorowe/zuzel-mecz/
https://www.ebilet.pl/sport/sporty-motorowe/zuzel-mecz/
https://www.ebilet.pl/sport/sporty-motorowe/zuzel-mecz/
https://www.kupbilet.pl/sport/zuzel/sw0293
https://www.kupbilet.pl/sport/zuzel/sw0293
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Miłość ma wiele twarzy

Prowokator i muza 
(Salvador Dali i Gala)

Jego nazwisko stało się symbolem sur-
realizmu, chociaż większość słynnych ob-
razów powstała po usunięciu artysty z te-
go ruchu. Malarstwo Dalego – tajemnicze, 
przypominające senne marzenie ale pre-
cyzyjne w szczegółach – jest natychmiast 
rozpoznawalne. Szokował nie tylko ma-
larstwem, ale także swoim życiem. 

W  ostatnim czasie opinią publiczną 
obiegła wiadomość, że odbędzie się eks-
humacja zwłok słynnego malarza. A to za 
sprawą niejakiej Marii Pilar Abel Martinez, 
która dowodziła, że jest córką Dalego. Ko-
ronnym dowodem miały być wyniki badań 
DNA, na które zezwolił hiszpański sąd. Nie 
potwierdziły one jednak ojcostwa, mimo 
że malarz znał matkę Marii, która praco-
wała jako pokojówka i z Dalim połączył ją 
gorący romans. Rozczarowanie seniority 
Martinez musiało być wielkie, bowiem 
„bokiem” przeleciał jej majątek Dalego, 
wart ponoć pół miliarda dolarów. Choć 
ona sama głośno negowała, że chodzi jej 
o  pieniądze, a  wyłącznie o  tożsamość. 
Chciała tylko dowiedzieć się, kto jest jej oj-
cem. Dlaczego jednak zdecydowała się na 
ten krok dopiero w wieku 61 lat?!

Dzięki połączeniu mistrzowskiej au-
topromocji, talentu i  siły osobowości Dali 
stał się szalenie zamożny. Andre Breton 

ochrzcił go nawet nieżyczliwym anagra-
mem jego imienia i nazwiska – Avida Dol-
lars (Zachłanny na dolary). Twórca podej-
mował próby z  innymi dziedzinami twór-
czości artystycznej, jak biżuteria i dekoracje 
teatralne. Współpracował z Luisem Bunu-
elem nad szokującym filmem „Pies andalu-
zyjski” (1929) ze słynnym początkiem uka-
zującym przecięcie oka. Z Bunuelem zrobił 
także film „Złoty wiek” (1930); później na-
kręcił sekwencję snu do filmu Alfreda Hit-
chcocha „Urzeczona” (1945).

Był kochliwym mężczyzną. Oczywiście 
jego nazwisko najmocniej łączone jest 

z Galą, czyli starszą od niego o 10 lat, ro-
syjską emigrantką Heleną Diakonową, 
którą poznał w 1929 roku. Zresztą nieba-
nalna była sama historia ich poznania. 
Pierwszym fragmentem ciała, który do-
strzegł Dali, były plecy Gali, które urzekły 
go do tego stopnia, że później malował je 
wiele razy. Gala była wówczas żoną surre-
alistycznego poety francuskiego Paula 
Eluarda, z którym rozwiodła się w 1932ro-
ku, aby dwa lata później w Paryżu poślubić 
Salvadora Dalego. W 1958 roku, po unie-
ważnieniu małżeństwa z Eluardem, zawar-
li ślub kościelny. To właśnie Dali nazwał ją 

Galą i  od początku traktował jako swoją 
muzę. Ona zaś troszczyła się o męża, była 
jego opiekunką, zajmowała się karierą 
i sprawami finansowymi.

Pozostali ze sobą do końca, czyli do 
śmierci Gali w 1982 roku. Nie oznacza to 
jednak, że byli sobie wierni. Salvadora 
połączyła zażyła znajomość z  modelką 
i piosenkarką Amandą Lear, która z cza-
sem stała się nawet jego nową muzą. Ga-
la nie pozostała mu dłużna; znajdowała 
sobie coraz to młodszych kochanków. 
Stosunki między małżonkami były bar-
dzo napięte. Doszło nawet do tego, że 
Dali nie mógł odwiedzać żony bez jej 
uprzedniego zaproszenia. 

Nie oznacza to jednak, że przestał ko-
chać Galę. Po jej śmierci (zmarła 10 czerw-
ca 1982 roku) cierpiał, wpadł w depresję, 
stracił zapał twórczy. Mimo ogromnego 
majątku żył niemal jak asceta. W  maju 
1983 roku namalował swój ostatni obraz 
„Jaskółczy ogon”. Zmarł 23 stycznia 1989 
roku, w wieku 85 lat. Nie pozostawił po so-
bie dzieci, cały majątek przypadł państwu 
hiszpańskiemu. Majątek, o  który upo-
mniała się później Maria Pilar Abel Marti-
nez, chociaż uparcie twierdziła, że nie jest 
on jej celem. Czy jednak można wierzyć 
kobiecie?

Singiel
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 240; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 77 

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

odc. 3828; teleturniej muz.
10:10 Klan; odc. 3307; 

telenowela TVP
10:35 Jeden z dziesięciu; 

9/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

1/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:40 Natura w Jedynce – 

Domy zwierząt. Urodzeni 
inżynierowie. Miasta 
zwierząt; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015); reż.:Ann Johnson 
Prum

13:45 Elif; s.II; odc. 241; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Korona królów; odc. 
78; telenowela histor. TVP

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

odc. 40; serial; Włochy 
(2015)

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

odc. 3829; teleturniej muz.
17:55 Leśniczówka; odc. 21
18:25 Leśniczówka; odc. 22
18:55 Jeden z dziesięciu; 

10/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /32/; teleturniej
21:35 Big Music Quiz (10); 

teleturniej muz.
22:35 Korzenie; ep. 7/8; 

serial; USA (2016)
23:35 Nadzieja; film 

obyczajowy; USA (1995); 
reż.:Bethany Rooney; 
wyk.:Bess Armstrong, 
Gabrielle Carteris, 
Alexandra Paul

01:10 Tanie Dranie
01:45 Autoportret z 

kochanką; film 
obyczajowy

03:15 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

05:15 Koło fortuny; odc. 177 
ed. 4; teleturniej

05:50 Za marzenia; odc. 9; 
serial TVP

06:50 Anna Dymna - 
spotkajmy się

07:20 Na sygnale; odc. 54; 
serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:15 Pytanie na śniadanie - 

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

81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1860; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 178 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

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

14:55 Za marzenia; odc. 9; 
serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2361; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 227 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna Perła)

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

82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1860; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1861; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 sezon 12; serial 
komediowy TVP

22:20 LA LA POLAND
23:15 Krąg podejrzanych; 

odc. 10, Wyznanie; serial; 
Hiszpania (2016)

00:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 9; serial; USA 
(2013)

01:40 W szponach korupcji; 
film akcji; USA (1999); 
reż.:James Floey; 
wyk.:Chow Yun Fat, Rick 
Young, Mark Wahlberg

03:40 Spring Breakers; film 
obyczajowy; USA (2012); 
reż.:Harmony Korine; 
wyk.:James Franco, 
Selena Gomez, Vanessa 
Hudgens; Dozwolone od 
lat 18

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (678); 
serial paradokumentalny

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

9:30 SuperPies (10); 
magazyn poradnikowy

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (33); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (806); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (157); serial 
paradokumentalny. 
Wolontariusz ze 
schroniska dla 
bezdomnych znika bez 
śladu. Detektywi 
odkrywają, że jednym z 
podopiecznych ośrodka 
był zbiegły więzień... 
Tymczasem Maja...

13:00 Trudne sprawy (723); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2689); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (769); 
serial paradokumentalny

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

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

16:30 Na ratunek 112 (231); 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (221); serial 
paradokumentalny 

18:00 Pierwsza miłość 
(2690); serial obyczajowy

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

Kiepskich (10); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:05 Dancing with the 
Stars. Taniec z 
gwiazdami 8 (10-ost.); 
program rozrywkowy

22:40 Szklana pułapka 2; 
film sensacyjny, USA 
1990

1:05 Postrach nocy; horror 
komediowy, USA/Indie 
2011. Remake 
klasycznego horroru z 
1985 roku. Nastolatek 
walczy z wampirem z 
sąsiedztwa.

3:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5306) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 8 (40) 
- program

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2247) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (911) - 
program obyczajowy. 
19-letnia Basia - 
wychowanka domu 
dziecka, właśnie wchodzi 
w dorosłe życie i chce 
odnaleźć swoją 
biologiczną matkę…

12:00 Szkoła (563) - 
program.  

13:00 19 + (264) - program
13:30 Szpital (800) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (564) - 
program.  

16:30 19 + (265) - program
17:00 Ukryta prawda (912) - 

program obyczajowy. 
24-letnia Eliza to 
rozpieszczona jedynaczka, 
która od rodziców dostała 
wszystko. Wakacje spędza 
w gorącej Azji, jeździ 
dobrym samochodem, 
kończy studia prawnicze 
na prywatnej uczelni. Jej 
rodzice- Tadeusz (50) i 
Barbara (49) prowadzą 
wspólnie kancelarię, 
dobrze im się powodzi…

18:00 Szpital (801) - 
program obyczajowy.  

19:00 Fakty (7436) 
19:35 Sport (7419) 
19:45 Pogoda (7416) 
19:50 Uwaga! (5307) - 

program.   
20:00 Na skraju jutra - film 

S-F, USA/Kanada 2014. 
Rasa obcych przypuściła 
na Ziemię bezlitosny atak i 
rozprzestrzeniła się niczym 
pszczeli rój, obracając w 
ruinę całe miasta i 
zostawiając za sobą 
miliony ludzkich ofiar. 
Podpułkownik Bill Cage 
zostaje rzucony w sam 
środek misji 
samobójczej…

22:20 Człowiek o żelaznych 
pięściach - film 
przygodowy, USA/Hong 
Kong 2012

00:20 Kuba Wojewódzki 12 
(12/14) - talk show.  
Aktorzy, sportowcy, 
politycy, muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia…

01:25 Iron Majdan (9/10) - 
program

02:30 Uwaga! (5307) - 
program.   

02:50 Moc Magii(TVN noc) 
(125/150) - program

04:10 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 54

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 40

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 12

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 15

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 62

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 40

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 41

20:00 Inferno: Piekielna 
walka; akcja, USA 1999. 
Eddie Lomax jest byłym 
żołnierzem, zmęczonym 
życiem. Pewnego dnia gdy 
próbuje popełnić 
samobójstwo, na jego 
drodze pojawiają się 
bandyci…

21:55 Protektor; akcja, USA 
2012. Luke Wright jeszcze 
niedawno był najbardziej 
nieprzejednanym 
nowojorskim gliną. Dziś 
załamany, 
skompromitowany i bez 
pracy włóczy się po 
ulicach planując 
samobójstwo…

23:50 Dorwać Cartera; akcja, 
USA 2000. Specjalista od 
ściągania długów dla 
bukmachera z Las Vegas 
– Jack Carter – jedzie do 
rodzinnego miasta na 
pogrzeb swojego brata – 
Ritchie’go…

01:55 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 5

02:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:10 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 4

05:45 Korona królów; odc. 
49; telenowela histor. TVP

06:20 Na sygnale; odc. 14; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 15; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Doktor Ewa; odc. 3/9 - 
Prawo do życia; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
797; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
78 „Kara”; serial 
komediowy TVP

09:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
79 „O jeden promil za 
daleko”; serial komediowy 
TVP

10:20 Na dobre i na złe; odc. 
706; serial TVP

11:15 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 5

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 191 - Upadek; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 192 - Matczyne 
serce; serial kryminalny 
TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
38 - Niebezpieczna 
zabawa

16:15 Na sygnale; odc. 15; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 8; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 193 - Komornicy; 
serial kryminalny TVP

20:15 Tajemnica jeziora; 
odc. 4; serial; Francja 
(2015)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 194 - Pałac; serial 
kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 248; serial 
kryminalny TVP

00:55 Oficerowie; odc. 2/13 - 
Druga strona lustra; serial 
kryminalny TVP

01:55 Oficerowie; odc. 3/13 - 
Wypożyczalnia ludzi; serial 
kryminalny TVP

02:55 Doktor Ewa; odc. 3/9 - 
Prawo do życia; serial TVP

03:45 M jak miłość; s.I; odc. 
797; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
78 „Kara”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2412; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– W stołówce na 
warszawskiej Pradze; 
magazyn kulinarny

06:30 Śpiewające fortepiany 
(49)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (22) - Mundial; 
widowisko rozrywkowe

08:25 Jeden z dziesięciu; 
14/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 150 
ed. 3; teleturniej

09:40 Kierunek Kabaret; /54/ 
- Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /114/ - „Boso” - 
Zakopower

10:50 Familiada; odc. 2412; 
teleturniej

11:30 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; widowisko 
rozrywkowe

12:35 Życie to Kabaret – 
Parodie, parodie - 
Wieczór parodii 
kabaretowych

13:25 Kabaretowe Hity – 
Maciej Stuhr & Kabaret 
Pod Wyrwigroszem; 
program rozrywkowy

13:50 Śpiewające fortepiany 
(50)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (1); 
widowisko rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (3)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie na lodzie

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (69); 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(161) - Na południu

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 6; serial TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(51)

21:15 EUROWIZJA  
- II półfinał

23:30 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (20) - Ksiądz

00:25 Koło fortuny; odc. 149 
ed. 3; teleturniej

01:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1-2/

03:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
bez granic 2005 (2)

04:10 Rozrywka Retro – 
Banda i Wanda; 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (224) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (312) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny ((31/52) 
- program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(7) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 4 (6) 
- serial obyczajowy. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (32/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (486) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (313) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(8) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 4 (7) 
- serial obyczajowy

18:00 Belle Epoque (1/10) - 
serial.  Kraków 1908 rok. 
W związku ze śmiercią 
matki do miasta po 
kilkuletniej nieobecności 
powraca Jan Edigey-
Korycki. To niezwykle 
intrygujący i tajemniczy 
mężczyzna. Przed laty 
musiał opuścić Kraków w 
dramatycznych 
okolicznościach. Wziął 
udział w pojedynku, w 
którym zginął Lucjan - 
brat jego ukochanej…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Miłość, szmaragd i 

krokodyl - film 
przygodowy, USA/Meksyk 
1984. Autorka powieści 
przygodowych (Kathleen 
Turner) wyrusza do 
Południowej Ameryki na 
poszukiwania swej 
zaginionej siostry. 
Natychmiast wpada w 
tarapaty. Jej wybawcą jest 
myśliwy (Michael 
Douglas). Teraz oboje 
muszą stawić czoła 
dziewiczej dżungli i jej 
dzikim mieszkańcom….

22:15 Bezpieczna przystań - 
film obyczajowy, USA 
2013. Do małego 
miasteczka w Północnej 
Karolinie przyjeżdża 
tajemnicza kobieta o 
imieniu Katie. Jest młoda i 
atrakcyjna, ale wiedzie 
życie pustelniczki. 
Wycofana, cicha, stroni od 
kontaktów towarzyskich, 
pozostaje na uboczu 
miejscowej społeczności. 
Pewnego dnia los stawia 
na jej drodze właściciela 
małego sklepiku…

00:35 The Shooter (6/10) - 
serial, USA

01:35 Wybrana (11/13) - 
serial S-F, USA

02:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(125/150) - program. 

04:45 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show – Ewa 
Kopacz

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (7/13) - 
program lifestylowy

06:20 Idealna niania 9 
(10/12) - program 
obyczajowy

07:05 Ugotowani 11 (6/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:05 Sekrety lekarzy 4 
(10/12) - reality show

09:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (10/12) - 
program

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (2/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (12/13) - 
program rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Misja ratunkowa (10) 
- program

13:35 W czym do ślubu? 3 
(10/12) - reality show

14:05 W czym do ślubu? 
(1/10) - reality show

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

15:20 Agentki czystości 
(10/13) - program 
lifestylowy

15:50 Rodzice pod ostrzałem
16:55 Wyglądać jak gwiazda 

(1/6) - program 
rozrywkowy

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

18:00 Ugotowani 11 (7/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

19:00 Afera fryzjera 5 (1/12) 
- program rozrywkowy

19:45 Kuchenne rewolucje 8 
(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:50 Najgrubsze dziecko 
świata - dokument

21:55 Zaskocz mnie! (1/10) - 
program rozrywkowy

22:30 Sekrety lekarzy 4 
(11/12) - reality show

23:30 Transmodele (6) - 
program rozrywkowy

00:30 Szkoły gwałtu - 
dokument (dla małoletnich 
od lat 16)

02:10 W roli głównej - 
Zbigniew Zamachowski 
(4/8) - talk show

02:40 W roli głównej - 
Agnieszka Szulim (4/6) - 
talk show

03:10 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

03:40 Wiem, co jem 3 
(12/16) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Czechy - Rosja

10:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Madryt - 1/4F (4) 

12:00 Bayern Monachium 
TV - FC Koln - FC Bayern

14:00 Studio TVP Sport
15:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/2F (1) 
17:00 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Francja - Austria (2 tercja)

18:40 Kapitan Tsubasa
19:10 Kapitan Tsubasa
19:35 Studio TVP Sport
20:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - 1/2F (2) 
21:50 Studio TVP Sport
22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Magazyn E-sportu
23:45 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Francja - Austria (skrót)

00:20 Hokej na lodzie - NHL 
- zapowiedź finałów 
konferencji

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Wschodniej 
(1)

07:00 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 Rączka gotuje
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Zobaczyłem 

zjednoczony naród; film 
dokum.

12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Kronika regionu
13:00 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
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 Antenowe remanenty
17:31 Pogoda
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Smak tradycji; 

magazyn
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 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 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Zobaczyłem 

zjednoczony naród; film 
dokum.

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

zwierzaki; magazyn
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Rączka gotuje
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Moja Praca; magazyn
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 11 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Nadzieja z bibuły; film 
dokumentalny; reż.:Jerzy 
Morawski

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (86) 
Znachor; cykl reportaży

08:35 Reportaż
09:10 Korona królów; odc. 7; 

telenowela histor. TVP
09:40 Korona królów; odc. 8; 

telenowela histor. TVP
10:10 Śladami zbrodni i 

walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Więzienie przy 
Montelupich; cykl 
reportaży

10:40 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 37 Atomowa 
tajemnica; cykl 
dokumentalny

11:15 Taśmy bezpieki
11:45 Wilno Miłosza; film 

dokumentalny
12:20 Koło historii – Dziwny 

rok 1968; cykl reportaży
12:55 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - W ruinach 
dawnej gajówki

13:30 Sensacje XX wieku – 
Hess; cykl dokumentalny

14:00 Sensacje XX wieku – 
YPRES - początek 
koszmaru; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Rommel; 
cykl dokumentalny

15:00 Opowieść o Indiach – 
Potęga idei; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

16:10 Historia Polski – W 
walce tej nie ulegnę!; 
film dokumentalny; 
reż.:Piotr Mielech, Jędrzej 
Lipski

17:25 Feldpost Osten 1942 - 
44; film dokumentalny

17:50 Marszałek Piłsudski; 
odc. 6; serial TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Czerwona orkiestra; 
widowisko

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

20:30 Warszawa. 
Zmartwychwstałe Miasto; 
Wielka Brytania (2015)

21:35 Korona królów; odc. 9; 
telenowela histor. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
10; telenowela histor. TVP

22:40 Szerokie tory. 
Gruziński policjant; 
reportaż

23:15 Zapomniany generał 
Tadeusz Jordan 
Rozwadowski; film dok.

00:25 Miasto skarbów; odc. 
8 Pejzaż Turnera; serial 
kryminalny TVP

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (86) 
Znachor; cykl reportaży

02:00 Marszałek Piłsudski; 
odc. 6; 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: GKS Katowice 
- Podbeskidzie

9:00 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz finałowy: 
Juventus FC - AC Milan

11:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Ruch 
Chorzów

13:00 Tenis; Turniej ATP w 
Madrycie; 1. mecz 
ćwierćfinałowy

15:00 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...

16:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki; 
program dla fanów 
sportów walki. Nie 
zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 1. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off

20:30 Boks
23:00 Boks
1:00 Sporty walki; KSW 21; 

walka: Mamed Khalidov - 
Kendall Grove. Gala z 1 
grudnia 2012 roku. 
Pierwotnie Mamed 
Khalidov miał walczyć 
Melvinem Manhoefem. 
Holender doznał jednak 
kontuzji…

POLSAT SPORT
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05:10 Klan; odc. 3304; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3305; 
telenowela TVP

06:00 Sprawa dla reportera
07:05 Weterynarze z 

sercem; /39/
07:25 Pełnosprawni; 

magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:50 Rok w ogrodzie
08:15 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3829; teleturniej muz.
09:10 Studio Raban
09:40 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 68 
Grudziądz; magazyn

10:30 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/6/; felieton

10:40 Trzecia połowa; odc. 
8; serial komediowy TVP

11:35 The Wall. Wygraj 
marzenia; teleturniej

13:30 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

15:05 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 21; serial TVP

15:55 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

16:25 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3830; teleturniej muz.
17:55 Od Opola do Opola; 

/5/; widowisko muzyczne
18:55 Orły Nawałki
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport
21:00 Eurowizja
00:35 Spis treści – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/6/; felieton

00:45 Grzech mojej córki; 
Kanada (2016); 
reż.:Monika Mitchell; 
wyk.:Elisabeth Röhm, 
Tiera Skovbye, David 
Lewis

02:40 Chłopi; odc. 6/13 - 
Ogień; serial TVP

05:40 Koło fortuny; odc. 179 
ed. 4; teleturniej

06:15 Na sygnale; odc. 189 
„Szał”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1857; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1858; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Pogoda Flesz

10:40 Pytanie na śniadanie 
Extra

10:55 M jak miłość; odc. 
1370; serial TVP

11:55 M jak miłość; odc. 
1371; serial TVP

12:50 Bake off – Ale ciacho! 
(powtórka); widowisko

14:00 Familiada; odc. 2458; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 228 
ed. 4; teleturniej

15:20 XVIII Mazurska Noc 
Kabaretowa Mrągowo 
2016 - Moda na swetry 
(2); widowisko

16:20 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 sezon 12; serial 
komediowy TVP

16:50 Słowo na niedzielę – 
Niepotrzebna luneta

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

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

milion; odc. 181
18:40 Postaw na milion; 

odc. 181; teleturniej
19:35 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! - 

rozgrzewka (11)
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (11) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 Riviera; odc. 9; serial; 
Wielka Brytania (2017)

22:25 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 sezon 12; serial 
komediowy TVP

23:00 Szpieg D’83; (odc. 3); 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

23:55 Czarne złoto; film 
przygodowy; Francja, 
Tunezja, Włochy (2011); 
reż.:Jean - Jacques 
Annaud; wyk.:Antonio 
Banderas, Tahar Rahim, 
Freida Pinto, Mark Strong

02:15 W szponach korupcji; 
film akcji; USA (1999); 
reż.:James Floey; 
wyk.:Chow Yun Fat, Rick 
Young, Mark Wahlberg

04:15 Krąg podejrzanych; 
odc. 10, Wyznanie; serial; 
Hiszpania (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:20 Piękna i bestia; film 
animowany, USA 1991. 
Francja, XVIII wiek. Piękna 
Belle pewnego dnia 
spieszy na ratunek ojcu. 
Zgadza się zamieszkać w 
zamku Bestii. Poznaje jej 
tajemnicę.

9:10 My3 (45); program dla 
dzieci

9:40 My3 (46); program dla 
dzieci

10:05 Ewa gotuje (333); 
magazyn kulinarny

10:35 Ewa, ugotuj nam to 
(4-ost.); magazyn 
kulinarny

10:40 Nasz nowy dom (78); 
reality show. Pani Dorota 
jest pielęgniarką. Po 
śmierci męża została 
sama z dwójką dzieci. 
Nieco ponad rok temu na 
świat przyszła jej...

11:40 Wyjdź za mnie (8); 
reality show

12:40 Top Chef (10-ost.); 
reality show

14:10 Umów się ze mną. 
Take me out (10-ost.); 
reality show

15:45 12. Płocka Noc 
Kabaretowa; program 
rozrywkowy. Piłkarze 
przygotowują się do 
mundialu w Rosji. 
Satyrycy zamierzają 
zagrzewać Biało-
Czerwonych do walki. 
Pokażą widzom kulisy 
imprezy oraz zaprezentują, 
jak...

17:45 SuperPies (11); 
magazyn poradnikowy

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

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

Kiepskich (59); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:05 Epoka lodowcowa 2: 
Odwilż; film animowany, 
USA 2006

22:00 Wilk z Wall Street; 
dramat biograficzny, USA 
2013. Opowieść o drodze 
na szczyt i upadku 
jednego z największych 
oszustów w historii.

1:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:15 Uwaga! (5307) - 
program.   

05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Wyjątkowa chwila 

(4/9) - program
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1074) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (681) - serial 
obyczajowy

12:50 Ugotowani 13 (10) - 
magazyn kulinarno-
rozrywkowy

13:50 Agent - Gwiazdy 3 
(12/13) - program

14:50 MasterChef Junior 
(9/10) - program

16:20 Efekt Domina 5 (1/8) - 
program

16:55 Kuchenne rewolucje 
17 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy.   

17:55 Tu się gotuje! 2 (9/12) 
- magazyn

18:00 36,6 3 (12) - program
19:00 Fakty (7437) 
19:25 Sport (7420) 
19:35 Pogoda (7417) 
19:45 Uwaga! (5308) - 

program.   
20:00 Miss agent II: 

Uzbrojona i urocza - 
komedia, USA 2005. 
Agentka FBI, Gracie Hart, 
odkąd stała się sławna nie 
może już służyć w tajnych 
służbach. Jednak, gdy w 
sytuacji prawdziwego 
zagrożenia znajdują się jej 
przyjaciele, instynkt agenta 
bierze górę i Gracie Hart 
rzuca się w wir akcji…

22:20 Bridget Jones: W 
pogoni za rozumem - 
komedia, Wielka Brytania/
USA/Francja/Niemcy/
Irlandia 2004. Bridget 
(Zellweger) jest w związku 
z Markiem Darcym (Colin 
Firth), ale niszczy go 
swoja nadmierną i 
nieuzasadnioną 
zazdrością. Dodatkowo z 
powrotem wiąże się z 
byłym chłopakiem, 
Danielem (Grant) i jedzie z 
nim do Tajlandii. Tam 
trafia do więzienia…

00:45 Na skraju jutra - film 
S-F, USA/Kanada 2014. 
Rasa obcych, zwanych 
Mimikami, przypuściła na 
Ziemię bezlitosny atak i 
rozprzestrzeniła się niczym 
pszczeli rój, obracając w 
ruinę całe miasta i 
zostawiając za sobą 
miliony ludzkich ofiar. 
Podpułkownik Bill Cage 
(Tom Cruise) zostaje 
rzucony w sam środek 
misji samobójczej. Cage 
ginie podczas akcji, 
zabijając jednego z 
obcych…

03:15 Uwaga! (5308) - 
program.   

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(126/150) - program

04:55 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA; odc. 12

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medycznel 
serial akcji, Polska 2016

08:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

09:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 89

10:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 90

11:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 91

12:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 40

13:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 41

14:30 Najśmieszniejsi; 
Kabaret OT.TO; odc. 10

15:45 Junior; komedia, USA 
1994

17:55 Zabójcza; akcja,  2015. 
Nastolatka o imieniu 
Megan od najmłodszych 
lat szkolona jest na 
zabójczynię. Dziewczyna 
marzy jednak o tym, żeby 
wieść życie jak inni młodzi 
ludzie. Decyduje się więc 
na ważny krok… 
postanawia upozorować 
swoją śmierć i uciec…

20:00 Rambo 2; akcja, USA 
1985. John Rambo, 
weteran wojny 
wietnamskiej, odsiaduje 
wyrok. Jego dawny 
dowódca pomaga mu 
odzyskać wolność. Rambo 
ma wykonać dawną misję, 
której celem jest 
uwolnienie amerykańskich 
jeńców nadal znajdujących 
się w Wietnamie…

22:00 Brick Mansions. 
Najlepszy z najlepszych; 
akcja, USA 2014

23:50 Wściekle szybcy; 
komedia, USA 2015. 
Policjant Lucas White 
przenika do działającego w 
Los Angeles gangu Vina 
Serento, który specjalizuje 
się w nielegalnych 
wyścigach 
samochodowych. Grupa 
planuje właśnie skok na 
bossa przestępczego 
podziemia Juana Carlosa 
de la Sol, ukrywającego 
swój majątek w lokalnej 
restauracji Taco Bell…

01:45 Najśmieszniejsi – 
Kabaret OT.TO.; odc. 10

02:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:45 Bulionerzy; odc. 44 - 
Wolny strzelec; serial 
komediowy TVP

06:20 07 zgłoś się; odc. 
12/21 - Ścigany przez 
samego siebie; serial TVP

07:45 07 zgłoś się; odc. 
13/21 - Strzał na 
dancingu; serial TVP

09:15 Komisariat; odc. 21 
Dla pieniędzy; serial TVP

09:45 Ranczo; s.VI; odc. 78 - 
Poród amatorski; serial 
obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; s.VII; odc. 79 
- Wielbicielka z Warszawy; 
serial obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
72 „Wszystko i każdy ma 
swoją cenę”; serial 
komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
73 „Rodzic uczy, rodzic 
radzi, rodzic nigdy Cię nie 
zdradzi”; serial komediowy 
TVP

12:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
74 „Wolna chata”; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XIV; 
odc. 186 - Złomiarze; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.VII; odc. 80 
- Potęga immunitetu; 
serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Alternatywy 4; odc. 
6/9 - Gołębie; serial 
komediowy TVP

18:25 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 140 - Zespół gra 
rocka; serial kryminalny 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 187 - Uciekinier; 
serial kryminalny TVP

20:15 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 188 - Przeznaczenie; 
serial kryminalny TVP

21:05 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 189 - Przemiana; 
serial kryminalny TVP

21:55 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

22:55 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

23:55 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 20; serial TVP

00:50 Pitbull; odc. 9; serial 
policyjny TVP

01:50 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 13/14; serial 
sensacyjny TVP

02:45 Instynkt; odc. 13; serial 
kryminalny TVP

03:40 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 233 sezon 12; serial 
komediowy TVP

04:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 sezon 12; serial 
komediowy TVP

04:45 Bulionerzy; odc. 44; 
serial komediowy TVP

05:35 Kochamy polskie 
komedie; odc. 1

06:15 Rozrywka Retro – 
MAGAZYNEK STUDIA 
GAMA. Koledzy z 
Poznania

07:15 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 34 Zamek 
w Gołuchowie; magazyn

07:40 Fabryka śmiechu (odc. 
5)

08:45 Koło fortuny; odc. 151 
ed. 3; teleturniej

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Stanisława 
Celińska /cz. 1/; reportaż

09:50 Życie to Kabaret – M 
jak majówka (1)

10:55 Paranienormalni 
Tonight – Marcin Gortat; 
program rozrywkowy

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Stanisława 
Celińska /cz. 2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Różne smaki 
wieprzowiny z grilla; 
magazyn kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 43 Kaszubskie 
życie; cykl dokumentalny

13:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 1

14:15 Postaw na milion; 
odc. 167; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /3/ - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

15:25 Hity kabaretu (18) - 
Mowa nienawiści i inne 
hity Kabaretu Czesuaf; 
program rozrywkowy

16:30 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2 /2/ - 
Magia; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

17:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /11/ - „Ogrzej 
mnie” - Michał Bajor

17:35 Zakupy pod kontrolą 
(6); reality show

18:10 Wielki Test. Giganci 
ducha

19:30 KabareTOP Story – 
„Song porzuconej” - 
kabaret Hrabi

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

20:55 Bake off – Ale przepis 
(9)

21:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (20) - Ksiądz; 
program rozrywkowy

22:15 Big Music Quiz (7); 
teleturniej muzyczny

23:10 Koło fortuny; odc. 150 
ed. 3; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (1-3)

03:00 Rozrywka Retro – 
MAGAZYNEK STUDIA 
GAMA. Koledzy z 
Poznania

05:30 Ukryta prawda (225) - 
program obyczajowy

06:35 Mango - Telezakupy
08:40 Przyjaciele (37/48) - 

serial komediowy, USA
09:10 Przyjaciele (38/48) - 

serial komediowy, USA
09:40 Przyjaciele (39/48) - 

serial komediowy, USA
10:10 Przepis na życie 4 (3) 

- serial obyczajowy
11:10 Przepis na życie 4 (4) 

- serial obyczajowy. 
12:10 Zabójcza broń (15/18) 

- serial, USA
13:10 Zabójcza broń (16/18) 

- serial, USA
14:10 Zabójcza broń (17/18) 

- serial, USA
15:10 Zeus i Roksana - film 

rodzinny, USA 1994. Zeus 
i Roksana to niezwykła 
para przyjaciół. Zeus jest 
psem, a Roksana - 
delfinem…

17:20 Tatastrofa - film 
rodzinny, USA 2009. 
Melissa Morris jest córką 
autora popularnych 
powieści przygodowych. 
Jej ojciec zdaje się być 
bardziej pochłonięty 
wymyślonym bohaterem 
swych powieści niż 
własną córką. Jednak 
pewnego dnia, gdy Neal 
Morris zostaje porwany 
przez swoich 
nieobliczalnych fanów, to 
właśnie Melissa będzie 
musiała ruszyć mu na 
ratunek…

19:00 Podróż przedślubna - 
komedia, USA 1999. Ben 
(Ben Affleck) i Sarah 
(Sandra Bullock) poznają 
się na pokładzie samolotu. 
Ponieważ lot, który 
planowali nie dochodzi do 
skutku próbują dostać się 
z Nowego Jorku do 
Savannah drogą lądową. 
W podróży prześladuje ich 
pech. Ciągle coś się 
psuje…

21:20 Wielbicielka - film 
sensacyjny, USA 2002. 
Ben Cronin ma wszelkie 
powody, by cieszyć się 
życiem: jest 
utalentowanym 
sportowcem, ma 
wypróbowanych przyjaciół 
i wspaniałą dziewczynę 
Amy. Jego przyszłość 
staje jednak pod znakiem 
zapytania…

23:00 Ocean’s Thirteen - 
film sensacyjny, USA 
2007

01:40 Moc Magii (TVN7 noc) 
(126/150) - program. 

03:50 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

04:20 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

04:50 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

05:20 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (2/8) - program

06:50 Coś z niczego (4/7) - 
program lifestylowy

07:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (9/12) - 
program lifestylowy

08:35 Co nas truje (8/12) - 
program lifestylowy

09:20 Wszystko o jedzeniu 3
09:50 Agentki czystości 

(11/13) - program
10:25 Misja ratunkowa (10) 

- program
11:10 Zaskocz mnie! (1/10) - 

program rozrywkowy
11:45 SOS - Sablewska od 

stylu (8/10) - program
12:30 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 4 (3/8) - reality 
show

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

14:00 W czym do ślubu? 3 
(10/12) - reality show

14:30 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

15:00 Afera fryzjera 6 
(11/12) - program 
rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 15 
(19/24) - magazyn

16:15 Pani Gadżet EXTRA 2 
- magazyn

16:45 Misja ratunkowa 
(1/10) - program

17:30 Warsztat urody (7/8) - 
program lifestylowy

18:15 44 szaleństwa 
młodości (3/6) - program 
rozrywkowy

18:45 44 szaleństwa 
młodości (4/6) - program 
rozrywkowy

19:15 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (10/12) - 
program

20:15 Ożeń się ze mną 
teraz! (5/7) - program 
rozrywkowy

21:20 Operacje w Tajlandii 
2 (6/10) - program

22:30 #Sława 2 (5/8) - 
program rozrywkowy

23:00 Rosyjski Projekt Lady 
(6/12) - program 
rozrywkowy (dla 
małoletnich od lat 16)

00:55 Oddział dla grubasów 
(1/10) - program 
obyczajowy

01:30 Najsztub słucha - 
Patrycia Kazadi (5/6) - talk 
show

02:00 W roli głównej - 
Halina Młynkowa (5/8) - 
talk show

02:30 W roli głównej - 
Tomasz Kot (5/6) - talk 
show

03:00 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

03:30 Wiem, co jem 3 
(13/16) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa
08:30 Kapitan Tsubasa
09:05 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - Finał 
Konferencji Wschodniej 
(1)

11:00 Studio TVP Sport
12:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Słowacja - Szwecja

14:40 Studio TVP Sport
15:00 e – Sport - 

Mistrzostwa Polski - Finał 
rozgrywek FIFA1; relacja

16:35 Studio TVP Sport
17:15 Piłka ręczna kobiet - 

Puchar Polski - Finał
19:40 Studio TVP Sport
20:05 Boks - KnockOut 

Boxing Night #1 (walka 
wieczoru: Krzysztof 
Głowacki - Santander 
Silgado)

02:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (1)

07:05 Astronarium; magazyn
07:25 Pogoda
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Antenowe remanenty
08:15 Wędrowanie bez 

plecaka – Szlak 
innowacyjności; magazyn 
turystyczny

08:40 ABC PACJENTA
09:00 Wielkopolski Park 

Narodowy; film dokum.
10:03 Film dokum.
11:00 Słodka kuchnia 

pszczółek
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 Cykl przyrodniczy, 1 x 

w miesiącu ostoja
13:20 Jak to działa; odc. 15 

Teleskop; magazyn
13:50 Pogoda
14:00 Wiosna w regionach
14:20 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
14:50 Moja Praca; magazyn
15:15 Pogoda 
15:20 Wiosna w regionach
15:40 wojsko - polskie.pl
16:15 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rolnik szuka szkoły
17:15 Wiosna w regionach
17:31 Pogoda
17:34 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 Wielkopolski Park 

Narodowy; film dokum.
23:45 Astronarium; magazyn
00:15 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
00:45 Turystyczna Jazda
01:00 Moja Praca; magazyn
01:30 Telenowyny/Antenowe 

remanenty
02:00 Antenowe remanenty
02:30 ABC pacjenta
02:50 Wędrowanie bez 

plecaka – Szlak 
innowacyjności; magazyn 
turystyczny

03:20 wojsko - polskie.pl
03:50 Wielkopolski Park 

Narodowy; film dokum.
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium; magazyn
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 12 
maja; felieton

07:00 Kazimierz Mikulski – 
na granicy snu i groteski

08:00 Regiony z Historią; 
cykl dokumentalny

08:25 Podwodna Polska - 
Smak ryzyka; reportaż

09:05 Do przerwy 0:1; odc. 
7/7 - Pożegnanie z 
wakacjami; serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Zielona kuchnia; 
magazyn kulinarny

10:45 Wielki Test z Historii. 
II Wojna Światowa

12:25 Sprint przez historię 
Przemysława Babiarza; 
magazyn

12:55 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 1. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

14:00 Szerokie tory. 
Czarnoskóry polityk; 
reportaż

14:35 Wielka Gra; odc.84; 
teleturniej

15:40 Spór o historię – 
Walka o granicę 
wschodnią; debata

16:20 Listy z Reims; film 
dokumentalny

16:50 Bitwa pod 
Łowczówkiem 1914

17:20 Marzyciele – 
Kościuszko w Krakowie; 
program publicystyczny

17:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 8/12; serial 
komediowy TVP

18:45 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

19:55 Było nie mięło
20:30 Ekstradycja III; odc. 

4/10; serial TVP
21:35 Koło historii – 40 lat 

Studenckiego Komitetu 
Solidarności; cykl 
reportaży

22:15 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 2/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

23:30 Sen o Warszawie; film 
dokumentalny; 
reż.:Krzysztof Magowski

01:30 Bandyta; dramat; 
Polska, Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy (1997); 
reż.:Maciej Dejczer; 
wyk.:Til Schweiger, Polly 
Walker, John Hurt, Pete 
Postlethwaite, Ida 
Jabłońska, Bartek 
Pieniążek, Wojciech 
Brzeziński, Witold 
Wieliński, Rafał 
Walentynowicz, Jolanta 
Lothe

7:00 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz finałowy: 
Juventus FC - AC Milan

9:00 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 1. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off

11:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Raków 
Częstochowa - Ruch 
Chorzów

13:00 Lekkoatletyka: 
Diamentowa Liga w 
Szanghaju

14:00 Siatkówka mężczyzn; 
Final Four Ligi Mistrzów

14:50 Siatkówka mężczyzn; 
Final Four Ligi Mistrzów; 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Cucine 
Lube Civitanova

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Final Four Ligi Mistrzów; 
studio

17:50 Siatkówka mężczyzn; 
Final Four Ligi Mistrzów; 
Sir Colussi Sicoma 
Perugia - Zenit Kazań

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Final Four Ligi Mistrzów; 
studio

20:30 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW; Marcin 
Najman - Mariusz 
Pudzianowski; Mariusz 
Pudzianowski - Popek 
Monster; Marcin Najman - 
Przemysław Saleta; Popek 
Monster - Robert 
Burneika; Popek Monster - 
Tomasz Oświeciński; 
Mamed Khalidov - Tomasz 
Narkun; Mamed Khalidov 
- Borys Mańkowski..

1:00 Boks
4:00 Sporty walki; UFC Fight 

Night: Nunes vs 
Pennington; Amanda 
Nunes - Raquel 
Pennington
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04:25 Galeria; odc. 124; 
serial obyczajowy TVP

04:45 Galeria; odc. 125; 
serial obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3306; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3307; 
telenowela TVP

06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (383)

06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach, 
Transmisja

08:00 Tydzień
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3830; teleturniej muz.
09:10 Ziarno – Łączymy 

niebo z ziemią; magazyn
09:40 Gen Innowacyjności
09:55 Weterynarze z 

sercem; /40/
10:20 Leśniczówka; odc. 21
10:55 Leśniczówka; odc. 22
11:30 Spotkanie ze Świętym
11:50 Między ziemią a 

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

niebem; magazyn
12:45 Z pamięci – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/6/; felieton

13:00 BBC w Jedynce – 
Błękitna Planeta; seria II

14:05 Sonda 2
14:35 Droga do Rosji
15:55 Korona królów; 

telenowela histor. TVP
16:25 Korona królów; 

telenowela histor. TVP
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Big Music Quiz (10); 

teleturniej muz.
18:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3831; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 22; serial TVP
21:05 Zakochana Jedynka – 

Dzień z życia blondynki; 
komedia; USA (2014); 
reż.:Steven Brill; 
wyk.:Elisabeth banks, 
Ethan Suplee, James 
Marsden

22:50 Od Opola do Opola; 
/5/; widowisko muzyczne

23:40 Z pamięci – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/6/; felieton

23:50 W sercu oceanu; odc. 
10; serial kostiumowy; 
Hiszpania (2011)

00:55 Powrót; dramat; 
Australia (2015)

02:35 Jestem; film 
obyczajowy

04:25 Korzenie; ep. 7/8; 
serial; USA (2016)

05:25 Słowo na niedzielę – 
Niepotrzebna luneta

05:40 Koło fortuny; odc. 180 
ed. 4; teleturniej

06:15 Barwy szczęścia; odc. 
1859; serial TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1860; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1861; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie 
– w tym: Pogoda Flesz

10:40 Rodzinne oglądanie – 
W poszukiwaniu nowej 
Ziemi; odc. 1 Przeglądając 
kosmiczne przestworza; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:40 Droga do Rosji
12:20 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (11); zabawa quizowa
14:00 Familiada; odc. 2459; 

teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 229 

ed. 4; teleturniej
15:20 Różowa Pantera 2; 

komedia kryminalna; USA 
(2009)

17:10 Na dobre i na złe; odc. 
706; serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Za marzenia; odc. 9; 

serial TVP
19:30 Zakupy pod kontrolą 

(8); reality show
20:05 Czarne złoto; film 

przygodowy; Francja, 
Tunezja, Włochy (2011); 
reż.:Jean - Jacques 
Annaud; wyk.:Antonio 
Banderas, Tahar Rahim, 
Freida Pinto, Mark Strong

22:25 Kino bez granic – 
Wielkie uwodzenie; 
komedia; USA, Kanada 
(2013); reż.:Don McKellar; 
wyk.:Brendan Gleeson, 
Taylor Kitsch, Gordon 
Pinsent, Liane Balaban

00:25 Rezerwat; film 
obyczajowy; reż.:Łukasz 
Palkowski; wyk.:Marcin 
Wilczyński, Sonia 
Bohosiewicz, Grześ 
Palkowski, Artur 
Dziurman, Tomasz Karolak

02:20 Mur; film obyczajowy; 
reż.:Dariusz Glazer; 
wyk.:Tomasz Schuchardt - 
Turek, Ewa Telega, Piotr 
Machalica, Ewa 
Kolasińska, Rafał 
Maćkowiak, Magdalena 
Kuta, Bogdan  Bialik, Anna 
Jarosik-Trawińska, 
Aleksandra Konieczna, 
Marta Nieradkiewicz

03:45 Zegar TVP 2

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków (1); 
serial animowany

8:10 Jeźdźcy smoków (2); 
serial animowany

8:40 Jeźdźcy smoków (3); 
serial animowany

9:10 Smerfy: Legenda 
Smerfnej Doliny; film 
animowany, USA 2013. 
Ważniak jest faworytem w 
zawodach w zbieraniu 
smerfojagód. Śmiałek 
postanawia odkryć, w 
czym tkwi tajemnica jego 
sukcesu. Śledztwo wiedzie 
go...

9:40 Księżniczka i żaba; film 
animowany, USA 2009. 
Tiana sprawdza 
prawdziwość legendy o 
królewiczu zaklętym w 
żabę, którego może 
uratować pocałunek. 
Całuje ją i... sama 
zamienia się w...

11:45 Doktor Dolittle: W 
pogoni za błahostkami; 
film familijny, Kanada/USA 
2009

13:40 Epoka lodowcowa 2: 
Odwilż; film animowany, 
USA 2006

15:30 Wall-E; film 
animowany, USA 2008

17:35 Nasz nowy dom (117); 
reality show. Chora na 
raka Anna opiekuje się 
9-letnią Sarą. Pragnie 
zapewnić córce beztroskie 
dzieciństwo. Nie ma 
jednak siły sama nosić 
węgiel...

18:40 Aż chce się żyć (4) 
cykl reportaży

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (25); 

serial obyczajowy. W 
okolicach Kazimierza 
dochodzi do serii 
wypadków nastolatków. 
Adam prosi o pomoc 
Roberta. Policja znajduje 
w parku zwłoki Bogdana 
Gancarza....

21:05 Kabaret na żywo (40); 
program rozrywkowy

23:10 Bezwstydny 
Mortdecai; komedia 
sensacyjna, Wielka 
Brytania/USA 2015. 
Znawca dzieł sztuki wpada 
na trop bezcennego 
obrazu. Nie tylko on staje 
do wyścigu po fortunę.

1:25 Exodus: Bogowie i 
królowie; dramat 
przygodowy, Hiszpania/
Wielka Brytania/USA 2014

4:40 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy

TVN, niedziela, 2018-05-13
05:20 Uwaga! (5308) - 

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

(1075) - magazyn
11:00 Co za tydzień (849) - 

magazyn
11:45 Iron Majdan (9/10) - 

program
12:45 Diagnoza 2 (12/13) - 

serial
13:45 Druga szansa 5 (9/10) 

- serial
14:45 36,6 3 (12) - program
15:50 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…

17:50 Wyjątkowa chwila 
(5/9) - program

18:00 Ugotowani 12 (7/10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy. W siódmym 
odcinku „Ugotowanych” 
po raz pierwszy 
odwiedzimy kuchnie 
mieszkańców Kalisza, 
jednej z najstarszych 
polskich miejscowości z 
bardzo długą historią…

19:00 Fakty (7438) 
19:25 Sport (7421) 
19:35 Pogoda (7418)
19:45 Uwaga! (5309) - 

program.   
20:00 MasterChef Junior 

(10) - program
21:35 Ścigana - film 

sensacyjny, USA 2012. 
Agentka Kane podczas 
brawurowej akcji uwalnia 
chińskiego dziennikarza, 
przetrzymywanego jako 
zakładnik. Sama zostaje 
jednak zdradzona przez 
kogoś z agencji. Od tej 
chwili staje się celem 
terrorystów i musi walczyć 
o swoje życie…

23:35 Drużyna potępionych - 
film sensacyjny, USA 
2010. Elitarna jednostka 
Sił Specjalnych zostaje 
wysłana do boliwijskiej 
dżungli z misją 
namierzenia i 
wyeliminowania celu. 
Jednak jej członkowie - 
Clay, Jensen, Roque, 
Pooch i Cougar - wkrótce 
odkrywają, że to oni stali 
się celem śmiertelnej 
intrygi uknutej przez 
potężnego wroga, znanego 
jako Max…

01:35 Kuchenne rewolucje 
17 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

02:35 Uwaga! (5309) - 
program.   

02:55 Moc Magii(TVN noc) 
(127/150) - program

04:15 Nic straconego

05:55 Skorpion; serial 
fabularny, USA; odc. 13

06:45 Przygody Merlina; 
serial fabularny,  2010

07:40 Najśmieszniejsi; odc. 
10. Kabaret OT.TO

08:30 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

09:05 Co ludzie powiedzą?
09:45 Co ludzie powiedzą?
10:25 Wojciech Cejrowski. 

Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska; odc. 6

11:00 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska; odc. 7

11:35 Junior; komedia, USA 
1994

13:45 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Trzy piórka; 
familijny, Niemcy 2014

15:00 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: O rybaku i 
jego żonie; familijny, 
Niemcy 2013

16:20 Wyznania nastoletniej 
gwiazdy; familijny, 
Niemcy, USA 2004

18:00 Ace Ventura: Zew 
natury; komedia, USA 
1995

20:00 Szybko i wściekle; 
akcja, USA 2009. Zbiegły 
więzień Dom Toretto 
wraca w rodzinne strony i 
po raz kolejny dochodzi 
do jego rywalizacji z 
agentem Brianem 
O’Connery. Ich walka 
zejdzie jednak na dalszy 
plan w chwili, gdy zostaną 
zmuszeni do wspólnego 
stawienia czoła nowemu 
wrogowi…

22:10 Podziemny krąg; akcja, 
USA 1999. Jack cierpi na 
chroniczną bezsenność i 
jest całkowicie znudzony 
swym dotychczasowym 
życiem. Za namową 
lekarza trafia na spotkania 
terapeutyczne ludzi ciężko 
i śmiertelnie chorych. Na 
swojej drodze spotyka 
charyzmatycznego Tylera 
Durdena…

01:00 Uwikłana; serial, USA 
2016.; odc. 10

01:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:45 Na jedwabnym szlaku
04:10 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

05:45 Bulionerzy; odc. 45 - 
Kanał intelektualny; serial 
komediowy TVP

06:20 Alternatywy 4; odc. 
5/9 - Dwudziesty stopień 
zasilania; serial 
komediowy TVP

07:30 Alternatywy 4; odc. 
6/9 - Gołębie; serial 
komediowy TVP

08:45 O mnie się nie martw; 
s.III; s. III odc. 5/13; serial 
komediowy TVP

09:45 Ranczo; s.VII; odc. 81 
- Podróż w czasie; serial 
obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; s.VII; odc. 82 
- Tchnienie 
antyklerykalizmu; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
75 „Przelotne miłostki”; 
serial komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
76 „Nowoczesna 
rodzinka”; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 189 - Przemiana; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

17:10 07 zgłoś się; odc. 
14/21 - Hieny; serial TVP

18:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 9/13; 
serial komediowy TVP

19:50 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 sezon 12; serial 
komediowy TVP

20:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 190 - Weryfikacja; 
serial kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 191 - Upadek; serial 
kryminalny TVP

22:20 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; s.VII; odc. 87; 
serial obyczajowy TVP

00:10 Korona królów; odc. 
17; telenowela histor. TVP

00:40 Korona królów; odc. 
18; telenowela histor. TVP

01:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 sezon 12; serial 
komediowy TVP

01:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 sezon 12; serial 
komediowy TVP

02:25 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 20; serial TVP

03:20 Oficerowie; odc. 3/13; 
serial kryminalny TVP

04:15 Komisariat; odc. 65; 
serial TVP

04:45 Komisariat; odc. 66; 
serial TVP

05:15 Bulionerzy; odc. 45; 
serial komediowy TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie; odc. 2

06:15 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów - Janusz 
Gajos

06:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (12); 
widowisko rozrywkowe

07:40 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 35 
Siedlce; magazyn

08:10 Fabryka śmiechu (odc. 
6)

09:05 Koło fortuny; odc. 152 
ed. 3; teleturniej

09:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

10:10 Życie to Kabaret – M 
jak majówka (2)

11:10 Paranienormalni 
Tonight – Katarzyna 
Bujakiewicz; program 
rozrywkowy

12:05 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Zdrowa, polska 
wieprzowina; magazyn 
kulinarny

13:05 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 42 Na ratunek!; 
cykl dokumentalny

13:40 Kochamy polskie 
komedie; odc. 2

14:15 Big Music Quiz (7); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /4/ - „Tyle samo 
prawd ile kłamstw” - 
Izabela Trojanowska

15:25 Zakupy pod kontrolą 
(6); reality show

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

16:30 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2 /4/ - 
Wesele; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:20 Kabaretowy Alfabet 
Dwójki – M jak MoCarta

17:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

18:05 Olga Lipińska 
zaprasza (37); talk-show

18:55 Wielki Test o 
Podatkach

20:35 Kierunek Kabaret; /54/ 
- Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna

21:35 EUROWIZJA - finał
01:15 Koło fortuny; odc. 151 

ed. 3; teleturniej
01:50 Kabaretowa Mapa 

Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1); widowisko 
rozrywkowe

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (2); widowisko 
rozrywkowe

05:45 Ukryta prawda (226) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Biuro (1/6) - serial 

komedia, USA
09:25 Biuro (2/6) - serial 

komedia, USA
09:55 Przepis na życie 4 (5) 

- serial obyczajowy
10:55 Przepis na życie 4 (6) 

- serial obyczajowy. 
11:55 Przepis na życie 4 (7) 

- serial obyczajowy. 
12:55 Zabójcza broń (18) - 

serial, USA
13:55 Zaklinaczka duchów 

(8) - serial S-F, USA. Po 
raz drugi w niedługim 
czasie dochodzi do pożaru 
okolicznej restauracji. Na 
miejscu zdarzenia Melinda 
spotyka wściekłego ducha. 
Okazuje się, że należy on 
do mężczyzny, który zginął 
w pierwszym pożarze i 
który został oskarżony o 
podpalenie…

14:55 Miłość, szmaragd i 
krokodyl - film 
przygodowy, USA/Meksyk 
1984. Kathleen Turner 
wyrusza do Południowej 
Ameryki na poszukiwania 
swej zaginionej siostry. 
Natychmiast wpada w 
tarapaty…

17:10 Książę i ja III: 
Królewski miesiąc 
miodowy - komedia, USA 
2008. Król Edward i jego 
żona dr Paige Morgan 
wybierają się na długo 
odkładany miesiąc 
miodowy. Zamiast do 
znanego kurortu lecą do 
oddalonej od wielkiego 
świata, cichej, pięknie 
położonej w górach 
Belavii…

19:00 Lucyfer (11/18) - 
serial, USA

20:00 Szeregowiec Ryan - 
film wojenny, USA 1999. 
D-Day, czyli 6 czerwca 
1944 roku, alianci lądują 
w Normandii. Grupa 
szeregowców zostaje 
wycofana z walki. Mają 
stworzyć specjalny 
oddział, który otrzymuje 
tylko jedno zadanie. 
Muszą odnaleźć 
konkretnego człowieka i 
zapewnić mu bezpieczny 
powrót do dowództwa i do 
domu. Szeregowiec Ryan 
(Matt Damon) jest 
ostatnim żyjącym z 
czterech braci, którzy brali 
udział w lądowaniu w 
Normandii…

23:25 The Shooter (7/10) - 
serial, USA

00:30 Strumień - film 
obyczajowy, USA 2007

02:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(127/150) - program. 

04:45 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

05:45 44 sposoby na... (1/5) 
- program rozrywkowy

06:15 44 sposoby na... (2/5) 
- program rozrywkowy

06:45 44 sposoby na... (3/5) 
- program rozrywkowy

07:15 Idealna niania 9 
(11/12) - program

08:00 Apetyt na miłość 5 
(10/12) - program

09:00 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

09:30 Gwiazdy prywatnie 2 
(2/8) - program

10:00 Misja ratunkowa 
(1/10) - program

10:45 Afera fryzjera 6 
(11/12) - program

11:30 Co nas truje (9/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu (9/10) - program

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 3 
(11/12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! (1/10) - 
program rozrywkowy

14:50 Warsztat urody (7/8) - 
program lifestylowy

15:35 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (11/12) - 
program

16:35 Terapia dla par (12) - 
program

17:45 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program

18:20 #Sława 2 (5/8) - 
program rozrywkowy

18:55 Zdrowo, czyli jak? 
(4/10) - program

19:30 Co nas truje (9/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet EXTRA 2 
- magazyn

20:45 Pani Gadżet 15 
(19/24) - magazyn

21:15 Sekrety lekarzy 4 
(11/12) - reality show

22:15 Apetyt na miłość 5 
(11/12) - program 
rozrywkowy

23:15 Najgrubsze dziecko 
świata - dokument

00:20 W roli głównej - 
Grażyna Torbicka (2/8) - 
talk show

00:50 44 obiekty pożądania 
(3/6) - program 
rozrywkowy

01:20 44 obiekty pożądania 
(4/6) - program 
rozrywkowy

01:50 Najsztub słucha - Maja 
Sablewska (6) - talk show

02:20 W roli głównej - 
Marcin Daniec (6/8) - talk 
show

02:50 W roli głównej - Anna 
Mucha (6) - talk show

03:20 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 3 
(8/16) - magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa
08:30 Kapitan Tsubasa
09:05 Orły Nawałki
09:35 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (1)

10:25 Studio TVP Sport
11:05 Boks - KnockOut 

Boxing Night #1 (walka 
wieczoru: Krzysztof 
Głowacki - Santander 
Silgado)

12:00 Studio TVP Sport
12:30 Boks - KnockOut 

Boxing Night #1  
(pozostałe walki)

14:15 Studio TVP Sport
14:40 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Madryt - FINAŁ
16:15 Studio TVP Sport
16:45 e – Sport - 

Mistrzostwa Polski - Finał 
rozgrywek League of 
legends; relacja

17:30 Piłka ręczna mężczyzn 
- Puchar Polski - Finał

20:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Słowacja - Szwajcaria

22:35 Sportowa niedziela
23:15 e – Sport - 

Mistrzostwa Polski - Finał 
rozgrywek League of 
legends; relacja

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Wschodniej 
(2)

07:05 Wiatr od morza; 
magazyn

07:25 Pogoda
07:35 Rączka gotuje
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem
08:35 Antenowe remanenty
08:55 Dokument
10:02 Rączka gotuje
10:30 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:47 Magazyn kulturalny
11:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
11:30 Aktualności Flesz
11:37 Mamy sposoby; 

magazyn
11:55 Pogoda
12:05 Głos Regionów
13:00 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 61 
Opinogóra; magazyn

13:30 Pogoda 
13:40 UKRYTE SKARBY
14:10 Jan Paweł II i Prymas 

Stefan Kardynał 
Wyszyński; film dokum.

15:10 Pogoda 
15:15 Film fabularny
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 Salon
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 Film fabularny
00:05 Wiatr od morza; 

magazyn
00:30 Pod Tatrami
00:45 Sto na 100
01:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 61 
Opinogóra; magazyn

01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Jan Paweł II i Prymas 

Stefan Kardynał 
Wyszyński; film dokum.

05:00 Dziennik Regionów
05:35 Magazyn Katolicki
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 13 
maja; felieton

06:55 Wideoteka dorosłego 
człowieka (72)

07:25 Ewa Demarczyk; film 
dokumentalny

08:05 Film dok. o historii 
religii i kościoła

09:10 Siedlisko; odc. 8/9; 
serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Bezglutenowa kuchnia; 
magazyn kulinarny

10:40 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

11:45 Dzikie Chiny; odc. 2 
Shangri - La; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

12:40 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 37 Atomowa 
tajemnica; cykl 
dokumentalny

13:15 Afryka; cz. 4. Na 
południu; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

14:15 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia rabina w 
Odessie; reportaż

14:55 Dodek na froncie; 
komedia

16:30 Wielka Gra; odc.85; 
teleturniej

17:25 Ex Libris; magazyn
17:55 U Pana Boga w 

ogródku; odc. 9/12; serial 
komediowy TVP

18:45 Warszawa. 
Zmartwychwstałe Miasto; 
Wielka Brytania (2015)

19:50 Chce się żyć; film 
obyczajowy; reż.:Maciej 
Pieprzyca; wyk.:Dawid 
Ogrodnik, Kamil Tkacz, 
Dorota Kolak, Arkadiusz 
Jakubik, Anna 
Nehrebecka, Katarzyna 
Zawadzka, Mikołaj 
Roznerski, Anna 
Karczmarczyk, Janusz 
Chabior

21:45 Wielki Test o 
Piłsudskim

23:20 Do domu; film TVP; 
Polska (1988); reż.:Janusz 
Zaorski; wyk.:Piotr 
Siwkiewicz, Jerzy 
Bińczycki, Izabella 
Olszewska, Renata 
Zarębska, Andrzej 
Buszewicz, Jerzy 
Januszewicz, Andrzej 
Jesionek, Wojciech 
Wysocki, Franciszek 
Pieczka

00:20 Hipoteza; film TVP; 
Polska (1972); 
reż.:Krzysztof Zanussi

00:55 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 2/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

02:10 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

7:00 Lekkoatletyka; 
Diamentowa Liga w 
Szanghaju

9:00 Boks; waga 
superpółśrednia: Sadam 
Ali - Jaime Munguia

10:00 Boks; waga lekka: 
Wasyl Łomaczenko - 
Jorge Linares

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 2. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off

14:30 Siatkówka mężczyzn; 
Final Four Ligi Mistrzów; 
studio

14:50 Siatkówka mężczyzn; 
FFLM; mecz o 3. miejsce

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
FFLM; studio

17:50 Siatkówka mężczyzn; 
FFLM; mecz finałowy

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
FFLM; studio

20:30 Sporty walki; waga 
piórkowa: Amanda Nunes 
- Raquel Pennington

0:00 Boks; waga 
superpółśrednia: Sadam 
Ali - Jaime Munguia

2:00 Sporty walki; KSW 42; 
walka: Mamed Khalidov - 
Tomasz Narkun
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 241 (Elif, 

bolum 241); serial; Turcja 
(2014)

07:15 Komisariat; odc. 78 
Wózek inwalidzki; serial 
TVP

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

odc. 3831; teleturniej muz.
10:30 Jeden z dziesięciu; 

10/106; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; s.III; odc. 59; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Premie na rozpoczęcie 
działalności 
pozarolniczej; magazyn

12:50 Natura w Jedynce – 
24 godziny w Australii – 
czas po monsunie; serial 
dokumentalny; Nowa 
Zelandia (2015)

13:50 Elif; s.II; odc. 242; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Leśniczówka; odc. 21
16:15 Leśniczówka; odc. 22
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3832; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3308; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

79; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

11/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Teatr Telewizji – Alibi; 

spektakl teatralny; 
reż.:Łukasz Wylężałek; 
wyk.:Jan Jankowski, 
Agnieszka Warchulska, 
Andrzej Mastalerz

22:00 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

23:05 Harry i Meghan: 
nowoczesne love story

00:10 Dzień z życia 
blondynki; komedia; USA 
(2014); reż.:Steven Brill; 
wyk.:Elisabeth banks, 
Ethan Suplee, James 
Marsden

01:50 Izrael na rozdrożu; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); 
reż.:Emma Whitlock

02:55 Notacje – Irena 
Anders. Polska nie 
zaginie; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 181 
ed. 4; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

07:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 55 
„Marylin i Christiano”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

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

82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1861; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 182 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 W poszukiwaniu 
nowej Ziemi; odc. 1; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Familiada; odc. 2362; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 230 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna perła)

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

83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 56 
„Mała Miss”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1861; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1862; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 36; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1372; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1105

21:50 Za marzenia; odc. 10; 
serial TVP

22:50 Tylko jedno 
spojrzenie; odc. 2; serial 
kryminalny; Francja 
(2017)

23:55 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
17/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

00:50 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

01:50 Riviera; odc. 9; serial; 
Wielka Brytania (2017)

02:45 Wielkie uwodzenie; 
komedia; USA, Kanada 
(2013)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (679); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (34); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (807); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (158); serial 
paradokumentalny. 
Biznesmenowi zostaje 
ukradzione auto. 
Detektywi podejrzewają 
próbę wyłudzenia 
pieniędzy z ubezpieczenia. 
Po kontakcie z Okoniem 
ustalają, że wznowiła 
działalność szajka...

13:00 Trudne sprawy (724); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2690); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (770); 
serial paradokumentalny 

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (232); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (222); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2691); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (11); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:05 Megahit: Exodus: 
Bogowie i królowie; 
dramat przygodowy, 
Hiszpania/Wielka Brytania/
USA 2014. Bóg powierza 
Mojżeszowi niezwykłe 
zadanie - ma on 
oswobodzić Żydów 
z egipskiej niewoli.

23:20 Detonator; film 
sensacyjny, Rumunia/USA 
2006

1:40 G.I. Joe: Czas Kobry; 
film sensacyjny, Czechy/
USA 2009. Elitarna 
jednostka wojskowa musi 
odzyskać śmiercionośne 
rakiety.

4:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:50 Uwaga! (5309) - 
program.   

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (11/39) - 
magazyn ogrodniczy.  

07:55 Akademia ogrodnika 
(11/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2248) - magazyn

10:55 Tu się gotuje! 2 (9/12) 
- magazyn

11:00 Ukryta prawda (912) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (564) - 
program.  

13:00 19 + (265) - program
13:30 Szpital (801) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (565) - 
program.  

16:30 19 + (266) - program
17:00 Ukryta prawda (913) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (802) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7439) 
19:35 Sport (7422) 
19:45 Pogoda (7419) 
19:50 Uwaga! (5310) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2678) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (164) - 

program
21:30 Druga szansa 5 (10) - 

serial.
22:30 Iron Majdan (10) - 

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

23:35 Ścigana - film 
sensacyjny, USA 2012. 
Agentka Kane podczas 
brawurowej akcji uwalnia 
chińskiego dziennikarza, 
przetrzymywanego jako 
zakładnik. Sama zostaje 
jednak zdradzona przez 
kogoś z agencji. Od tej 
chwili staje się celem 
terrorystów i musi walczyć 
o swoje życie…

01:25 Co za tydzień (849) - 
magazyn

02:10 The Following III 
(9/15) - serial, USA.  Ryan 
orientuje się, że jest 
tropiony przez kolejnego 
mordercę…

03:05 Uwaga! (5310) - 
program.   

03:30 Moc Magii(TVN noc) 
(128/150) - program

04:50 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 55

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 41

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 13

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 16

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 63

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 41

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 42

20:00 Next; akcja, USA 2007. 
Cris Johnson (Nicolas 
Cage) urodził się z 
niezwykłym darem 
widzenia przyszłości, który 
prędko staje się jego 
przekleństwem. Obecnie 
żyje pod zmienionym 
nazwiskiem w Las Vegas 
obstawiając drobne 
zakłady hazardowe…

21:55 Rambo 2; akcja, USA 
1985. John Rambo, 
weteran wojny 
wietnamskiej, odsiaduje 
wyrok. Jego dawny 
dowódca pomaga mu 
odzyskać wolność. Rambo 
ma wykonać dawną misję, 
której celem jest 
uwolnienie amerykańskich 
jeńców nadal znajdujących 
się w Wietnamie…

23:50 Podziemny krąg; akcja, 
USA 1999

02:40 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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. 6

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 9

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:55 Korona królów; odc. 
50; telenowela histor. TVP

06:25 Na sygnale; odc. 15; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 16; 
serial fabularyzowany TVP

07:30 Doktor Ewa; odc. 4/9 - 
Obowiązek lekarza; serial 
TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
798; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
79 „O jeden promil za 
daleko”; serial komediowy 
TVP

09:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
80 „Zachcianki’; serial 
komediowy TVP

10:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 191 - Upadek; serial 
kryminalny TVP

11:15 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 7

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 192 - Matczyne 
serce; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 193 - Komornicy; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
39 - Narzeczona

16:15 Na sygnale; odc. 16; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 9; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 194 - Pałac; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 302; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 195 - Medium; serial 
kryminalny TVP

23:50 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 196 - O mały włos; 
serial kryminalny TVP

00:45 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 13/14; serial 
sensacyjny TVP

01:45 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 14/14; serial 
sensacyjny TVP

02:40 Doktor Ewa; odc. 4/9; 
serial TVP

03:35 M jak miłość; s.I; odc. 
798; serial TVP

04:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
79; serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2413
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Gotowanie na lodzie
06:25 Śpiewające fortepiany 

(50)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki (21) - Zrób kabaret 
czyli PAKA w Klubie

08:20 Jeden z dziesięciu; 
15/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 153 
ed. 3; teleturniej

09:35 Bake off – Ale ciacho! 
(9) ed. 4; widowisko

10:35 Bake off – Ale przepis 
(9)

10:50 Familiada; odc. 2413
11:20 KabareTOP Story /10/ 

- „Śpiewać każdy może”
11:35 Życie to Kabaret – 

Dzikie Fazy Fair Play 
Crew

12:40 Życie to Kabaret – 
Parodie, parodie - 
Wieczór parodii 
kabaretowych

13:40 Śpiewające fortepiany 
(51)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (1)

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (3)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Ognista kuchnia; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (70) 
Wenezuelscy kowboje - 
Największa łąka świata; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 42 Morawy 
(162) - Jak z obrazka; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 7 Uchodźca; serial 
komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(52)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (26) - Mongolia; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (10) ed 11; zabawa 
quizowa

23:50 Koło fortuny; odc. 152 
ed. 3; teleturniej

00:35 Złota sobota odc. 8; 
widowisko rozrywkowe

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2015 na 
bis - Muzyczna biografia - 
90 lat Polskiego Radia; cz. 
1; koncert

02:30 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

03:30 Rozrywka Retro – 
Kabaret z przyrodą w tle 
(6); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (227) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (313) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (32/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(8) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 4 (7) 
- serial obyczajowy. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (33/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (487) - 
program sądowy

14:55 Szpital (314) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(9) - serial S-F, USA. 
Melinda spotyka chłopaka 
nękanego przez ducha. 
Kobieta uważa, że to duch 
ojca nie daje mężczyźnie 
spokoju…

16:55 Przepis na życie 4 (8) 
- serial obyczajowy. 

18:00 Belle Epoque (2/10) - 
serial. W lesie w pobliżu 
jednej z podkrakowskich 
wsi zostają znalezione 
zwłoki młodej kobiety. 
Wstępne oględziny 
wskazują na to, że 
dziewczyna została 
zamordowana kilka 
miesięcy temu…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Niepokój - film 

sensacyjny, USA 2007. 
Śmierć ojca sprawia, że 
nastoletni Kale Brecht 
zamyka się w sobie, staje 
się bardziej ponury, a na 
dodatek skory do agresji. 
Pewnego dnia atakuje 
swojego nauczyciela, co 
kończy się aresztem 
domowym. Nie znajdując 
żadnych ciekawszych 
zajęć, Kale zaczyna 
podglądać życie swoich 
sąsiadów…

22:15 Biuro (3/6) - serial 
komedia, USA

22:50 Biuro (4/6) - serial 
komedia, USA

23:25 Obecność - horror, 
USA 2013. W 1971 roku 
Roger i Carolyn Perron 
wraz z pięcioma córkami 
przenoszą się do 
okazałego domu na wsi, 
gdzie zamierzają 
wychować dzieci z dala od 
niebezpieczeństw, jakie 
mogą czyhać na nie w 
dużym mieście…

01:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(128/150) - program.  

03:55 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

04:30 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

05:25 Fryzjerzy na start
06:30 Klinika urody 7 (8/13) 

- program lifestylowy
07:15 Afera fryzjera 5 (1/12) 

- program rozrywkowy
08:00 Idealna niania 9 

(11/12) - program
08:45 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (11/39) - 
magazyn ogrodniczy

09:15 Afera fryzjera (8/10) - 
program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (3/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 5 (13) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 6 
(9/13) - program

12:45 Apetyt na miłość 5 
(11/12) - program 
rozrywkowy

13:45 Co za tydzień (849) - 
magazyn

14:15 Pani Gadżet EXTRA 2 
- magazyn

14:45 Pani Gadżet 7 (10/13) 
- magazyn

15:20 W czym do ślubu? 
(2/10) - reality show

15:50 W czym do ślubu? 3 
(11/12) - reality show

16:20 Agentki czystości 
(11/13) - program 
lifestylowy

16:55 Ugotowani 11 (7/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (4/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(2/12) - reality show

20:40 #Sława 2 (5/8) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu (9/10) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 15 
(19/24) - magazyn

22:25 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

22:55 Afera fryzjera 6 
(11/12) - program 
rozrywkowy

23:40 Warsztat urody (7/8) - 
program lifestylowy

00:25 Najgrubsze dziecko 
świata - dokument

01:30 Najsztub słucha - 
Natalia Siwiec (1/5) - talk 
show

02:00 W roli głównej - 
Daniel Olbrychski (7/8) - 
talk show

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

03:00 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

03:30 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał Konfer. 
Wschodniej (2)

09:00 Piłka ręczna kobiet - 
Puchar Polski - Finał: 
Pogoń Szczecin - MKS 
Perła Lublin

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 1 runda

15:05 Droga do Rosji; odc. 
7-8; magazyn; Szwajcaria 
(2018)

16:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Rosja - Słowacja

18:35 Kapitan Tsubasa; odc. 
25; serial animowany; 
Japonia (2018)

19:05 4-4-2 - magazyn 
piłkarski

20:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Kanada - Łotwa

22:35 Sportowy Wieczór
23:10 Wspomnienia o 

Andrzeju Grubbie; felieton
23:55 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - 1 runda (2) 
01:00 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Rosja - Słowacja

02:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (2)

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
07:50 Festiwal otwarcia 

NOSPR i spotkanie z K. 
Zimermanem

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 Tora i miecz; film 

dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
13:00 Turystyczna Jazda
13:15 Co niesie dzień
13:35 Agrobiznes
13:55 Agropogoda; magazyn
14:30 Aktualności Flesz
14:36 Pogoda
14:39 Kronika regionu
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Przegląd polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Antenowe remanenty
17:31 Aktualności Flesz
17:32 Pogoda
17:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
17:45 Subregion; program 

publicystyczny
18:00 Bilans zdrowia; 

magazyn
18:20 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Optyka polityka; 

program publicystyczny
19:58 Pogoda
20:00 Przegląd 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 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Gol Ekstra; felieton
00:05 Antenowe remanenty
00:40 Antenowe remanenty
01:20 O!polskie na żywo
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Turystyczna Jazda
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Przegląd Polityczny
05:55 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 14 
maja. odc. 562; felieton

07:00 Historia Polski – W 
walce tej nie ulegnę!; 
film dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (87) 
Bieda; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – Sto 
wiatraków i arianie; cykl 
reportaży

09:10 Korona królów; odc. 9; 
telenowela histor. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
10; telenowela histor. TVP

10:20 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 1. 
Zima; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2009)

11:15 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

11:50 Po własnym 
pogrzebie; dramat

13:25 Sensacje XX wieku – 
Czerwona orkiestra; 
widowisko

14:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Narodziny 
wojny; cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:15 Spór o historię – Józef 
Piłsudski prawda i 
legenda; debata

15:55 Afryka; cz. 4. Na 
południu; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:55 Ex Libris; magazyn
17:25 Flesz historii; cykl 

reportaży
17:45 Marszałek Piłsudski; 

odc. 7; serial TVP
18:50 Sensacje XX wieku – 

Jak umierali bogowie; cz. 
1; cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie; cz. 
2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło
20:30 Największe oblężenia 

średniowiecza; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:25 Korona królów; odc. 
11; telenowela histor. TVP

22:00 Korona królów; odc. 
12; telenowela histor. TVP

22:35 Piwko dla 
niedźwiedzia!; film 
dokumentalny

23:40 Jurek; film 
dokumentalny

01:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (87) 
Bieda; cykl reportaży

01:40 Marszałek Piłsudski; 
odc. 7; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Final Four Ligi Mistrzów; 
Sir Colussi Sicoma 
Perugia - Zenit Kazan

9:05 Magazyn kolarski
9:10 Siatkówka mężczyzn; 

Final Four Ligi Mistrzów; 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Cucine Lube Civitanova

11:20 Atleci; magazyn 
sportowy 

12:00 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 2. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off

14:10 Siatkówka mężczyzn; 
LM; mecz o 3. miejsce

16:40 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
FFLM; mecz finałowy

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

22:10 Z archiwum boksu; 
waga ciężka: George 
Foreman - Gregorio 
Peralta

22:45 Z archiwum boksu; 
waga ciężka: Muhammad 
Ali - Ernie Terrell

23:10 Boks; waga lekka: 
Wasyl Łomaczenko - 
Jorge Linares

1:00 Sporty walki; KSW 43; 
walka: Michał Andryszak - 
Phil De Fries. W karcie 
walk wrocławskiej gali 
znalazło się osiem 
pojedynków. Stawką 
dwóch z nich będą pasy 
mistrzowskie
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 242; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 1; 

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

odc. 3832; teleturniej muz.
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia; teleturniej
10:10 Klan; odc. 3308; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

11/106; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; s.III; odc. 60; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 To się opłaca – 

Modernizacja 
gospodarstw rolnych; 
magazyn

12:45 Natura w Jedynce –  
24 godziny w Brazylii; 
serial dokumentalny; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 243; 
serial; Turcja (2014)

14:40 Korona królów; odc. 
79; telenowela histor. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3833; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3309; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

80; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

12/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy; odc. 
5 Filolog i gwoździe; serial 
TVP

21:35 Pensjonat nad 
rozlewiskiem; odc. 9; 
serial TVP

22:35 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 8; serial; Hiszpania 
(2014)

23:40 Labirynt; odc. 3/7; 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

00:50 Komisja morderstw; 
odc. 6/12 - Dziedzictwo; 
serial TVP

01:45 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

02:50 Fatima; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Francois Barre

04:15 Notacje – Edward 
Dębicki. Mama nigdy nie 
spała na łóżku; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 183 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1372; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 56 

„Mała Miss”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

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

83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1862; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 184 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Cuda z odzysku – 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 1; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

14:55 M jak miłość; odc. 
1372; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2363; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 231 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna Perła)

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

84 „W jakim wieku?”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 57 
„Dzień kobiet”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1862; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 10; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1373; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1106

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – Ślub 
Księcia Harry - ego

24:00 La La Poland; odc. 
(3); program rozrywkowy

00:50 Tylko jedno 
spojrzenie; odc. 2; serial 
kryminalny; Francja 
(2017)

01:55 Miasto skarbów; odc. 
2 Twarz Marylin Monroe; 
serial kryminalny TVP

02:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:55 Film dokumentalny

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (680); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (35); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (808); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (159); serial 
paradokumentalny. 
Konwojent znika z kilkoma 
milionami złotych. Jego 
partner z pracy ręczy za 
niego i podejrzewa 
porwanie, a właściciel 
agencji ochrony...

13:00 Trudne sprawy (725); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2691); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (771); 
serial paradokumentalny 
inspirowany jest 
prawdziwymi historiami 
zwykłych ludzi. Każdy 
odcinek to inna opowieść 
o osobach, dla których 
życie nie zawsze bywa...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (233); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (223); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2692); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (12); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:10 G.I. Joe: Czas Kobry; 
film sensacyjny, Czechy/
USA 2009. Elitarna 
jednostka wojskowa musi 
odzyskać śmiercionośne 
rakiety.

22:45 Adrenalina; film 
sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2006. Płatny 
zabójca nie może 
dopuścić, by jego tętno 
się zmniejszyło. Inaczej 
umrze...

0:40 Nie zadzieraj 
z fryzjerem; komedia, 
USA 2008

3:05 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5310) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2249) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (913) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (565) - 

program.  
13:00 19 + (266) - program
13:30 Szpital (802) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (566) - 
program.  

16:30 19 + (267) - program
17:00 Ukryta prawda (914) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (803) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7440) 
19:35 Sport (7423) 
19:45 Pogoda (7420) 
19:50 Uwaga! (5311) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2679) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (165) - 

program
21:30 Diagnoza 2 (13) - 

serial.
22:30 Kuba Wojewódzki 12 

(13/14) - talk show.  
Aktorzy, sportowcy, 
politycy, muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia, bo ten człowiek 
to legenda

23:30 Superwizjer (1131) - 
magazyn reporterów, 
Polska

00:05 Tu się gotuje! 2 (9/12) 
- magazyn.  Każdy z nas - 
niezależnie od 
posiadanych zdolności 
kulinarnych, poziomu 
opanowania techniki 
gotowania, czy praktyki 
obsługi domowej kuchenki 
- wielokrotnie musiał 
zmierzyć się z nagłym 
wyzwaniem, jakie 
postawiło przed nim tzw. 
codzienne życie…

00:10 36,6 3 (12) - program
01:10 Lista klientów (5/15) - 

serial, USA. Obecność 
Dereka w The Rub 
wzbudza cień zazdrości, a 
także wytwarza napięcie 
między nim a Seleną. 
Riley namawia Linette i 
Katie do wzięcia udziału w 
konkursie piękności…

02:05 Cape Town (5/6) - 
miniserial, Niemcy

03:25 Uwaga! (5311) - 
program.   

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(129/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 56

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 42

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 14

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 17

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 64

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

15:55 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 13

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 42. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 43

20:00 Zabójczy cel; akcja, 
Kanada, USA 2008. 
Detektyw Jacob Stilwell 
stara się rozwikłać 
zagadkę serii morderstw. 
Jego śledztwo prowadzi 
go do Memphis…

21:55 Szybko i wściekle; 
akcja, USA 2009. Zbiegły 
więzień Dom Toretto 
wraca w rodzinne strony i 
po raz kolejny dochodzi 
do jego rywalizacji z 
agentem Brianem 
O’Connery. Ich walka 
zejdzie jednak na dalszy 
plan w chwili, gdy zostaną 
zmuszeni do wspólnego 
stawienia czoła nowemu 
wrogowi…

00:05 Hooligans 3; akcja, 
Wielka Brytania 2013. Były 
przywódca ekipy 
chuliganów powraca po 
latach do wschodniego 
Londynu, aby odszukać 
mordercę brata…

02:00 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 15

02:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 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 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

05:55 Korona królów; odc. 
51; telenowela histor. TVP

06:25 Na sygnale; odc. 16; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 17; 
serial fabularyzowany TVP

07:30 Doktor Ewa; odc. 5/9 - 
Przeoczenie; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
799; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
80 „Zachcianki’; serial 
komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 193 - Komornicy; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 194 - Pałac; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
40 - Siostrzana miłość

16:15 Na sygnale; odc. 17; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 10; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 195 - Medium; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 303; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 196 - O mały włos; 
serial kryminalny TVP

23:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

00:35 Na sygnale; odc. 189 
„Szał”; serial TVP

01:10 Czas honoru; odc. 1 
Skok; serial TVP

02:10 Czas honoru; odc. 2; 
serial TVP

03:05 Doktor Ewa; odc. 5/9 - 
Przeoczenie; serial TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
799; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
80 „Zachcianki’; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2414; 
teleturniej

05:50 Okrasa łamie przepisy 
– Ognista kuchnia

06:25 Śpiewające fortepiany 
(51)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (26) - Mongolia

08:25 Jeden z dziesięciu; 
16/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 154 
ed. 3; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 4) - Mąż; widowisko

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /3/ - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

10:50 Familiada; odc. 2414; 
teleturniej

11:20 KabareTOP Story /7/ - 
„Soyka”

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Galaktikos  
(1-2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(52)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (the best 
of); program rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia warszawska; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (71) - 
Walki kogutów; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (163) Montreal; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 8; serial komediowy 
TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(53)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (27) - Zagłębie

22:15 Bake off – Ale ciacho! 
(10) ed. 4; widowisko

23:15 Bake off – Ale przepis 
(10)

23:30 Koło fortuny; odc. 153 
ed. 3; teleturniej

00:05 Na festiwalowej 
scenie – Maryla 
Rodowicz /cz. 2/

00:35 Złota sobota odc. 6; 
widowisko rozrywkowe

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2016 na 
bis - Koncert piosenek 
filmowych; cz. 1; koncert

02:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (20) - Ksiądz; 
program rozrywkowy

03:35 Rozrywka Retro – 
MAGAZYNEK STUDIA 
GAMA. Koledzy z 
Poznania

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1135) - program 
kryminalny

06:25 Szpital (314) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (33/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(9) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 4 (8) 
- serial obyczajowy. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (34/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (488) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (315) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(10) - serial S-F, USA. 
Matt, były bejsbolista ginie 
w wypadku 
samochodowym, ale jego 
duch zostaje na ziemi…

16:55 Przepis na życie 4 (9) 
- serial obyczajowy. Anka 
jest zachwycona klimatem 
Włoch. Kontaktuje się z 
Manią, żeby 
poinformować ją o swoim 
bezpiecznym dotarciu na 
miejsce. Podczas Video-
rozmowy z córką, Anka 
dostrzega za plecami Mani 
Kajtka owiniętego jedynie 
w prześcieradło…

18:00 Belle Epoque (3/10) - 
serial

19:00 Ukryta prawda
20:00 Gra o przeżycie - film 

sensacyjny, USA 1994. 
Mason (Ice-T) jest 
włóczęgą. Pewnego dnia 
pracownik opieki 
społecznej (Charles S. 
Dutton) informuje go, że 
znalazł mu pracę przy 
organizowaniu polowania. 
Mason ma przygotować 
domek dla myśliwych. 
Gdy myśliwi docierają na 
miejsce, Mason dowiaduje 
się, że to on ma być 
zwierzyną…

22:05 Szeregowiec Ryan - 
film wojenny, USA 1999. 
D-Day, czyli 6 czerwca 
1944 roku, alianci lądują 
w Normandii. Grupa 
szeregowców otrzymuje 
tylko jedno zadanie. 
Muszą odnaleźć 
konkretnego człowieka i 
zapewnić mu bezpieczny 
powrót do dowództwa i do 
domu. Szeregowiec Ryan 
(Matt Damon) jest 
ostatnim żyjącym z 
czterech braci, którzy brali 
udział w lądowaniu w 
Normandii…

01:30 American Horror 
Story: Asylum (11/13) - 
serial, USA 

02:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(129/150) - program. 

05:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (8/13) - 
program lifestylowy

06:20 Beauty ekspert 2 
(2/12) - magazyn

06:50 Co za tydzień (849) - 
magazyn

07:20 Afera fryzjera 6 
(11/12) - program

08:05 Apetyt na miłość (7/8) 
- program rozrywkowy

09:05 Afera fryzjera (9/10) - 
program rozrywkowy

09:50 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (4/12) - 
program rozrywkowy

10:35 Perfekcyjna Pani 
Domu (1/10) - program 
rozrywkowy

11:35 Kuchenne rewolucje 6 
(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:35 Pani Gadżet 15 
(19/24) - magazyn

13:05 Pani Gadżet EXTRA 2 
- magazyn

13:35 Pani Gadżet 7 (9/13) - 
magazyn

14:05 Wyglądać jak gwiazda 
(1/6) - program 
rozrywkowy

14:35 Coś z niczego (5/7) - 
program lifestylowy

15:35 #Sława 2 (5/8) - 
program rozrywkowy

16:05 Zemsta za rozstanie - 
dokument

17:10 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (5/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(3/12) - reality show

20:40 Perfekcyjna Pani 
Domu

21:40 Co nas truje (9/12) - 
program lifestylowy

22:25 Zaskocz mnie! (2/10) - 
program rozrywkowy

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

23:45 Apetyt na miłość 5 
(11/12) - program 
rozrywkowy

00:45 Zarobić na 
charytatywności - 
dokument

01:55 Najsztub słucha - 
Anna Wendzikowska (2/5) 
- talk show

02:25 W roli głównej - Olga 
Bołądź (8) - talk show

02:55 W roli głównej - Paweł 
Małaszyński (6/16) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 4 (15) - 
magazyn

03:55 Wiem, co jem 3 (16) - 
magazyn

04:25 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn

04:55 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (2)

09:00 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Kanada - Łotwa

10:00 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 1 runda (3) 

13:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 1 runda (4) 

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 1 runda (5) 

17:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
26; serial animowany; 
Japonia (2018)

17:35 Kapitan Tsubasa; odc. 
27; serial animowany; 
Japonia (2018)

18:05 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - VfB 
Stuttgart

19:00 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - VfB 
Stuttgart

20:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
Rosja - Szwecja

22:35 Sportowy Wieczór
23:10 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - 1 runda (4) 
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - Finał 
Konferencji Wschodniej 
(3)

07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Słodka kuchnia 

pszczółek
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
07:45 Kronika regionu
08:05 A życie toczy się 

dalej...
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Kreatywni
11:25 Największe 

osiągnięcia człowieka – 
Trudne granice nauki, 
medycyny i życia; serial 
dokum.;  Wielka Brytania 
(2012)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Informator
12:50 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
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 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
15:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Okruchy 
pamięci

15:35 Telenowyny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; mag.
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 Telenowyny
20:30 Pożyteczni.pl; mag.
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 Największe 

osiągnięcia człowieka – 
Trudne granice nauki, 
medycyny i życia; serial 
dokum.;  Wielka Brytania 
(2012)

00:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Okruchy 
pamięci

01:20 Antenowe remanenty
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Rączka gotuje
03:10 Kreatywni
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Telenowyny
05:55 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 15 
maja. odc. 563; felieton

07:00 Historia Polski – 
Nowa Huta walczy; film 
dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (88) 
Kopalnia złota; cykl report.

08:30 Ukryte skarby – 
Szybowce, rycerz 
Wieniawita i buty 
królowej Marii 
Leszczyńskiej; cykl report.

09:00 Korona królów; odc. 
11; telenowela histor. TVP

09:35 Korona królów; odc. 
12; telenowela histor. TVP

10:05 Feldpost Osten 1942 - 
44; film dokumentalny

10:30 Dodek na froncie; 
komedia

12:20 Marzyciele – 
Kościuszko w Krakowie; 
program publicystyczny

12:55 Było, nie minęło
13:25 Sensacje XX wieku – 

Jak umierali bogowie;  
cz. 1-2; cykl dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Narodziny 
wojny - Luftwaffe; cz. 2; 
cykl dokumentalny

15:25 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 2/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:25 Historia Polski – 
Filmoteka Małopolska - 
Nowa Huta Karola Wojtyły; 
film dokumentalny

17:10 Archiwum zimnej 
wojny

17:45 Marszałek Piłsudski; 
odc. 8; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie; cz. 
3; cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Bitwa o Anglię; cykl 
dokumentalny

19:55 Jak było?; program 
publicystyczny

20:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

21:00 Klub profesora Tutki – 
Opowieść o złodzieju; 
serial TVP

21:20 Korona królów; odc. 
13; telenowela histor. TVP

21:50 Korona królów; odc. 
14; telenowela histor. TVP

22:30 Niosła Go Polska; cz. 
2; film dokumentalny

24:00 Wszystko co kocham; 
film obyczajowy; Polska 
(2009); reż.:Jacek 
Borcuch; wyk.:Mateusz 
Kościukiewicz, Olga Frycz, 
Jakub Gierszał, Andrzej 
Chyra, Anna Radwan, 
Katarzyna Herman, 
Mateusz Banasiuk, Igor 
Obłoza, Marek Kalita, 
Zygmunt Malanowicz

01:45 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (88) 
Kopalnia złota; cykl 
reportaży

02:25 Marszałek Piłsudski; 
odc. 8; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
FFLM; mecz półfinałowy 
fazy play-off: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Cucine 
Lube Civitanova

8:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Belgia - Korea 
Południowa

9:00 Piłka nożna; Nice 1. liga
11:00 Magazyn Nice 1. ligi; 

magazyn piłkarski
12:40 Magazyn kolarski
13:20 Siatkówka kobiet; 

Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Dominikana

16:00 Siatkówka mężczyzn; 
Final Four Ligi Mistrzów; 
mecz finałowy

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 3. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: Polski Cukier 
Toruń - BM Slam Stal 
Ostrów Wielkopolski

19:55 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Brazylia - Niemcy

22:30 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW. KSW 42 - 
walka: Marcin Wrzostek - 
Roman Szymański

23:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Turcja - Włochy

1:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Polska
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 243; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 2 

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

odc. 3833; teleturniej muz.
09:15 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 22; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3309; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

12/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

2/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce –  

24 godziny w Indiach; 
serial dokumentalny; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 244; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
80; telenowela histor. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3834; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3310; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

81; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

13/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:08 Trzecia połowa; odc. 

9; serial komediowy TVP
20:35 Piłka nożna - Liga 

Europy (studio)
20:40 Piłka nożna - Liga 

Europy - FINAŁ
23:10 Orły Nawałki; odc. 5; 

cykl reportaży
23:40 Ocaleni; reality show
00:45 Całujesz jak bóg; 

komedia; Czechy (2009); 
reż.:Marie Polednakova; 
wyk.:Kamila Mágalová, Jiri 
Bartoska, Eva Holubova, 
Oldrich Kaiser

02:55 Labirynt; odc. 3/7; 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

04:05 Sfora; odc. 2/9
05:05 Notacje – Antoni 

Łapiński. To był 
podwójny cud; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 185 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1373; serial TVP

07:00 Program gminy 
żydowskiej

07:20 Na sygnale; odc. 57 
„Dzień kobiet”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

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

84 „W jakim wieku?”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 188 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Ziemia. Podwodny 
świat; cz. 10. Upierzony 
Wąż i Wyspa Skał; cykl 
dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1373; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2364; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 232 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna Perła)

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

85 „Praca Tomka”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
707; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 190 
„Nic z tego nie będzie”; 
serial fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – 
American Pie; komedia; 
USA (1999)

00:05 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

00:40 Świat bez tajemnic – 
Pod białoruskim kloszem; 
film dokumentalny; Litwa, 
Irlandia, USA (2012)

02:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
17/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

02:50 Glina; odc. 2/25; serial 
kryminalny TVP

04:00 Miasto skarbów; odc. 
2 Twarz Marylin Monroe; 
serial kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (681); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (36); serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (809); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (160); serial 
paradokumentalny. Na 
policję dzwoni kobieta 
z prośbą o pomoc. 
Detektywi znajdują ją 
pobitą i nieprzytomną 
w mieszkaniu. Ofiara 
odmawia przyjęcia 
pomocy...

13:00 Trudne sprawy (726); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2692); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (772); 
serial paradokumentalny 
inspirowany jest 
prawdziwymi historiami 
zwykłych ludzi. Każdy 
odcinek to inna opowieść 
o osobach, dla których 
życie nie zawsze bywa...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (234); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (224); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2693); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (179); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:10 Nie zadzieraj 
z fryzjerem; komedia, 
USA 2008

22:40 Wieczny student 2; 
komedia obyczajowa, USA 
2006

0:45 Jeźdźcy Apokalipsy; 
komediodramat, Wielka 
Brytania/USA 2003

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5311) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2250) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (914) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (566) - 

program.  
13:00 19 + (267) - program
13:30 Szpital (803) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy.  

15:30 Szkoła (567) - 
program.  

16:30 19 + (268) - program
17:00 Ukryta prawda (915) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (804) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7441) 
19:35 Sport (7424) 
19:45 Pogoda (7421) 
19:50 Uwaga! (5312) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2680) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (166) - 

program
21:30 Agent - Gwiazdy 3 (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. Im wcześniej 
to zrobi, tym większa 
będzie jego szansa na 
wygranie trzeciej edycji 
programu

22:30 Krucjata Bourne’a - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2004.  Jason 
zostaje zaatakowany w 
Indiach, gdzie się ukrywał 
ze swoją przyjaciółką. 
Dziewczyna ginie w ataku, 
Bourne postanawia 
wyjaśnić wszystkie sprawy 
raz na zawsze i wraca do 
Europy…

00:50 Zimne światło dnia - 
film sensacyjny, USA 
2012. Młody makler 
giełdowy Will Shaw 
(Henry Cavill) jedzie z 
rodziną na wakacje do 
Hiszpanii. Spędza tam 
urocze chwile, żeglując po 
morzu w promieniach 
słońca. Pewnego dnia Will 
samotnie płynie do miasta 
na zakupy – a po powrocie 
zastaje żaglówkę pustą…

02:50 Uwaga! (5312) - 
program.   

03:15 Moc Magii(TVN noc) 
(130/150) - program

04:30 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 57

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 43

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 13

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 15

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 18

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 65. Julka to 
dziewczyna, która na 
skutek urazu ma problemy 
neurologiczne i padaczkę. 
Aby uzbierać pieniądze na 
wynajęcie mieszkania ze 
swoim chłopakiem 
Tomkiem, zastawia w 
lombardzie biżuterię…

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

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

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 43

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 44

20:00 Patrol; akcja, USA 
2006

22:50 Arena; akcja, USA 
2011. Słynny biznesmen 
(Samuel L. Jackson) z 
sadystycznym zacięciem 
zbudował swoje imperium 
na brutalnej stronie 
internetowej, gdzie 
gladiatorzy  walczą na 
śmierć i życie…

00:50 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 16. Flota Björna 
płynie naprzód i 
rozpoczyna 
niespodziewany atak…

01:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 9

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:50 Korona królów; odc. 
52; telenowela histor. TVP

06:25 Na sygnale; odc. 17; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Doktor Ewa; odc. 6/9 - 
Dwie prawdy; serial TVP

08:20 M jak miłość; s.I; odc. 
800; serial TVP

09:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

10:20 Za marzenia; odc. 9; 
serial TVP

11:15 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 8

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 194 - Pałac; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 195 - Medium; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
41 - Echa przeszłości

16:15 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 11; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 196 - O mały włos; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 304; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 197 - Bransoletka; 
serial kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 10/13; 
serial komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 9; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 10; serial 
policyjny TVP

02:50 Doktor Ewa; odc. 6/9 - 
Dwie prawdy; serial TVP

03:40 M jak miłość; s.I; odc. 
800; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2415
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia warszawska
06:30 Śpiewające fortepiany 

(52)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki (27) - Zagłębie
08:25 Jeden z dziesięciu; 

17/101; teleturniej
08:55 Koło fortuny; odc. 155 

ed. 3; teleturniej
09:40 Big Music Quiz (7); 

teleturniej muz.
10:35 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /4/ - „Tyle samo 
prawd ile kłamstw” - 
Izabela Trojanowska

10:55 Familiada; odc. 2415; 
teleturniej

11:25 KabareTOP Story /4/ - 
„Z tyłu sklepu”

11:40 Życie to Kabaret – M 
jak majówka (1-2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(53)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (1); 
widowisko rozrywkowe

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 7 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2001. 
Teraz kabaret! (3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia na 
przedwiośniu; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (72) - 
Maniok; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (164) Słodkie 
klonowanie; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 9 Manewry miłosne; 
serial komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(54)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (23) - ZOO; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 10) - Mąż 2; 
widowisko

23:15 Koło fortuny; odc. 154 
ed. 3; teleturniej

23:50 Na festiwalowej 
scenie – Ewa Demarczyk; 
widowisko rozrywkowe

00:25 Złota sobota odc. 7; 
widowisko rozrywkowe

01:20 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2016 na 
bis - Koncert piosenek 
filmowych; cz. 2; koncert

02:25 Kierunek Kabaret; /54/ 
- Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna

03:30 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (12); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (228) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (315) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (34/52) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 
(10) - serial S-F, USA

09:20 Przepis na życie 4 (9) 
- serial obyczajowy. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (35/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (489) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (316) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(11) - serial S-F, USA. 
Melinda doświadcza 
dziwnych wizji – duch 
zmienia jej otoczenie w 
gęsta dżunglę pełną 
niezrozumiałych symboli. 
Kobieta nie potrafi 
porozumieć się z duchem, 
który komunikuje się w 
dziwnym języku…

16:55 Przepis na życie 4 
(10) - serial obyczajowy. 

18:00 Belle Epoque (4/10) - 
serial

19:00 Ukryta prawda
20:00 Kroll - film sensacyjny.  

1991. Marcin Kroll (Olaf 
Lubaszenko), młody 
chłopak, odbywający 
służbę wojskową, 
pewnego dnia ucieka z 
jednostki. W tym samym 
czasie zostają znalezione 
zwłoki innego żołnierza. 
Powiesił się w łaźni, 
ponieważ kaprale znęcali 
się nad nim…

22:10 Olimp (1/13) - serial, 
Wielka Brytania/Kanada. 
Heros ryzykuje życiem, 
aby uratować Wyrocznię 
Gai przed Cyklopami. 
Tylko ona może mu 
pomóc poznać prawdę o 
pełnej tajemnic 
przeszłości. Prawda jest 
zdumiewająca i zmienia 
życie Herosa na zawsze…

23:10 42: Prawdziwa 
historia amerykańskiej 
legendy - film 
obyczajowy, USA 2013. 
Historia Jackie Robinson i 
legendarnego menadżera 
Brancha Rickeya, którego 
postawa przeciwko 
uprzedzeniom na zawsze 
odmieniła świat baseballa. 
W 1946 roku Rickey 
przyłączył do drużyny 
Robinsona, sprzeciwiając 
się segregacji rasowej w 
sporcie…

01:50 Moc Magii (TVN7 noc) 
(130/150) - program. 

04:00 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

04:35 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

05:35 Wiem, co kupuję 
(11/12) - program

06:05 Wiem, co kupuję (12) 
- program lifestylowy

06:35 Nowa Maja w 
ogrodzie 2 (11/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:05 Ostre cięcie 5 (1/10) - 
program

07:50 Wszystko o jedzeniu 3
08:20 Apetyt na miłość (8) - 

program rozrywkowy
09:20 Afera fryzjera (10) - 

program rozrywkowy
10:05 Sablewskiej sposób 

na modę 7 (5/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (3/10) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(11/13) - program

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

13:35 Zaskocz mnie! (2/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (7/8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (3/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(11/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (6/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(4/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (11/12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(1/10) - program

22:25 Pani Gadżet 15 
(20/24) - magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 
(11/12) - reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (5/7) - program 
rozrywkowy

01:00 Internet zrujnował mi 
życie (6) - program 
dokumentalny

01:35 Najsztub słucha - 
Anna Czartoryska-
Niemczycka (3/5) - talk 
show, 

audiodeskrypcja
02:10 W roli głównej - 

Małgorzata Foremniak 
(1/6) - talk show

02:40 W roli głównej - Kuba 
Wojewódzki (7/16) - talk 
show

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

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

04:10 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Wschodniej 
(3)

09:00 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - VfB 
Stuttgart

10:00 Bayern Monachium 
TV - FC Bayern - VfB 
Stuttgart

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 2 runda (1) 

13:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 2 runda (2) 

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 2 runda (3) 

17:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
28; serial animowany; 
Japonia (2018)

17:35 Jedziemy na Mundial; 
odc. 12; magazyn

18:35 Barca TV - Levante - 
FC Barcelona

21:15 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
podsumowanie fazy 
grupowej

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - 2 runda (2) 
01:00 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
Rosja - Szwecja

02:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (3)

07:00 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:15 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Magazyn historyczny
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Głos Regionów
10:00 Antenowe remanenty
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 ABC pacjenta
11:25 Jan Paweł II i Jego 

przyjaciel; 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 Antenowe remanenty
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 Antenowe remanenty
23:05 Telekurier
23:35 Jan Paweł II i Jego 

przyjaciel; film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 ABC pacjenta
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 16 
maja. odc. 564; felieton

07:00 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (89) 
Kabokle; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – Jan z 
Czerniny i Biała Dama; 
cykl reportaży

09:05 Korona królów; odc. 
13; telenowela histor. TVP

09:35 Korona królów; odc. 
14; telenowela histor. TVP

10:15 Dzikie Chiny; odc. 2 
Shangri - La; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:10 Spór o historię – 
Królestwo Polskie; debata

11:50 Opowieść o Indiach – 
Szlak Korzenny i Szlak 
Jedwabny; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:30 Sensacje XX wieku – 
Jak umierali bogowie; cz. 
3; cykl dokumentalny

14:00 Sensacje XX wieku – 
Bitwa o Anglię; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Narodziny 
wojny - polityka; cz. 3; 
cykl dokumentalny

15:00 Niosła Go Polska; cz. 
2; film dokumentalny

16:25 Historia Polski – 
Urodziłam się pierwszego 
września; film 
dokumentalny

17:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; odc. 
13 Ziemia Radzyńska; cykl 
reportaży

17:45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
1 Pułkownik cesarza; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajna wojna; cz. 1-2; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Niedokończona 
historia

20:30 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Inteligentna 
bomba. odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 
15; telenowela histor. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
16; telenowela histor. TVP

22:35 Kabaret Śmierci; film 
dokum.; Polska (2013)

00:25 Jeszcze nie wieczór; 
film obycz.; Polska (2008)

02:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (89) 
Kabokle; cykl reportaży

02:45 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
1 Pułkownik cesarza; 
serial TVP

7:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Brazylia - Niemcy

8:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Dominikana - Korea 
Południowa

9:00 Piłka nożna; Nice 1. liga
11:00 Siatkówka kobiet; 

Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Polska

13:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Belgia

16:00 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 3. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: Stelmet Enea BC 
Zielona Góra - Anwil 
Włocławek

19:55 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Brazylia - Japonia

22:30 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW; KSW 33 - 
walka: Mamed Khalidov - 
Michał Materla

23:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Włochy - Polska

1:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Turcja
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 244; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 3 

Kradzież w stadninie; 
serial TVP

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

odc. 3834; teleturniej muz.
10:10 Klan; odc. 3310; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

13/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

3/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:20 Agropogoda; magazyn
12:25 Magazyn Rolniczy
12:45 Natura w Jedynce – 

Wiosenne opowieści; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2016); reż.:Anette 
Scheurich

13:45 Elif; s.II; odc. 245; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Korona królów; odc. 
81; telenowela histor. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Serial fabularny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3835; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3311; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

82; telenowela histor. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

14/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 249; serial 
kryminalny TVP

21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
22:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:45 Ocaleni; reality show
00:50 wojsko – polskie.pl
01:25 Raz w życiu; dramat 

obyczajowy; USA (1996); 
reż.:Michael Miller; 
wyk.:Lindsay Wagner, 
Barry Bostwick, Rex 
Smith

03:00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; magazyn

03:35 Sprawa dla reportera
04:30 Pożegnanie Józefa 

Piłsudskiego 12 - 18 maja 
1935 Warszawa Kraków

05:10 Koło fortuny; odc. 189 
ed. 4; teleturniej

05:45 Na dobre i na złe; odc. 
707; serial TVP

06:50 Podróże z historią; s.I; 
odc. 11 Legenda „Czarnej 
Wołgi”; cykl dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 58 
„Szarlatan”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama i 
Pogoda

11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:15 Pytanie na śniadanie - 

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

85 „Praca Tomka”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 190 
ed. 4; teleturniej

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

13:55 Nabożeństwo Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w 
Radości

14:55 Na dobre i na złe; odc. 
707; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2367; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 233 
ed. 4; teleturniej

17:10 Serial fabularny 
(Czarna Perła)

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

86 „Dziewczyna Kuby”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 59 
„Prawdziwe męstwo”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1865; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Szpieg D’83; ep. 4; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

21:40 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 10; serial; USA 
(2013)

22:40 Za marzenia; odc. 10; 
serial TVP

23:40 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

01:20 American Pie; 
komedia; USA (1999); 
reż.:Chris Weitz, Paul 
Weitz; wyk.:Jason Biggs, 
Chris Klein

03:05 Art Noc: „Zapatrzeni 
w siebie” - piosenki 
Marka Grechuty (28 
Przegląd Piosenki 
Aktorskiej - Koncert 
Galowy)

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (682); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (37); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (810); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (161); serial 
paradokumentalny. Zwłoki 
zakonnicy zostają 
znalezione w pobliżu 
domu samotnej matki, 
gdzie pracowała. W jej 
telefonie policjanci 
odkrywają SMS-y od 
tajemniczego 
mężczyzny......

13:00 Trudne sprawy (727); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2693); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (773); 
serial paradokumentalny 

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (235); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (225); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2694); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (13); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny, ich syna 
oraz sąsiadów Paździocha 
i Boczka.

20:05 Nasz nowy dom (118); 
reality show

21:10 Przyjaciółki (134); 
serial obyczajowy. Losy 
czterech przyjaciółek: Anki 
(Magdalena Stużyńska-
Brauer), Ingi (Małgorzata 
Socha), Zuzy (Anita 
Sokołowska) i Patrycji 
(Joanna Liszowska).

22:10 Wyjdź za mnie (9); 
reality show. Na kilka 
tygodni sześć kobiet i 
sześciu mężczyzn 
zamieszka w luksusowej 
nadmorskiej rezydencji w 
Hiszpanii. Wzajemne 
poznawanie się ułatwią 
im...

23:30 Błękitna laguna: 
Przebudzenie; film 
przygodowy, USA 2012

1:00 Zakończenie programu 
(przerwa techniczna)

05:10 Uwaga! (5312) - 
program.   

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 

(9/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2251) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (915) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (567) - 

program.  
13:00 19 + (268) - program
13:30 Szpital (804) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (568) - 
program.  

16:30 19 + (269) - program
17:00 Ukryta prawda (916) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (805) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7442) 
19:35 Sport (7425) 
19:45 Pogoda (7422) 
19:50 Uwaga! (5313) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2681) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (167) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy.   
W Krakowie, pomimo 
sprzeciwu rodziny, 
powstaje restauracja 
zapalonej organizatorki 
wystawnych kolacji dla 
przyjaciół oraz miłośniczki 
dobrej kuchni. Sama 
miłość do gotowania i 
dobry smak nie wystarczą 
jednak, aby prowadzić 
biznes…

22:30 Nigdy w życiu! - 
komedia, Polska 2004. 
Judyta teoretycznie jest 
szczęśliwa. Bezpieczny 
świat wali się w gruzy, 
gdy mąż porzuca ją dla 
innej i, wbrew 
wcześniejszym 
obietnicom, wyrzuca wraz 
z córką z mieszkania…

00:45 Krucjata Bourne’a - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2004. Jason 
Bourne, tajny agent, który 
zrezygnował ze służby, 
znowu w akcji. Jason 
zostaje zaatakowany w 
Indiach, gdzie się ukrywał 
ze swoją przyjaciółką. 
Dziewczyna ginie w ataku, 
Bourne postanawia 
wyjaśnić wszystkie sprawy 
raz na zawsze i wraca do 
Europy…

03:00 Uwaga! (5313) - 
program.   

03:25 Moc Magii(TVN noc) 
(131/150) - program

04:45 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 58

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 44

09:00 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

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

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 16

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 19

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 66

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

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

16:55 Na wariackich 
papierach; serial 
fabularny, USA 1986

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 44

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 45

20:00 American Pie: 
Wesele; komedia, USA 
2003. Grupa najlepszych 
przyjaciół z liceum 
przygotowuje się do 
wesela Jimiego i Michelle. 
Przyszła Panna Młoda 
pragnie doskonałego 
ślubu, jednak nic nie idzie 
zgodnie z planem…

22:00 Wieczny student; 
komedia, USA, Niemcy 
2002. Val Wilder – to 
wieczny student. Ze swoją 
uczelnią związany jest od 
siedmiu lat. Uważa, że 
studia, nie przygotowują 
do życia, one są życiem…

00:00 Telemaniak; komedia, 
USA 1996. Steven Kovacs 
przeprowadza się do 
nowego mieszkania, gdzie 
chce podłączyć kablówkę. 
Szybko okazuje się, że 
pomysł ten nie skończy 
się na większym 
abonamencie 
telewizyjnym…

01:55 Najśmieszniejsi – 
Kabaret OT.TO.; odc. 10

02:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:15 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:55 Korona królów; odc. 
53; telenowela histor. TVP

06:30 Na sygnale; odc. 18; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

07:30 Doktor Ewa; odc. 7/9 - 
Stawka o życie; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
801; serial TVP

09:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

10:30 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 10/13; 
serial komediowy TVP

11:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 9

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 195 - Medium; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 196 - O mały włos; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
42 - Wyrok

16:20 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 12; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 197 - Bransoletka; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 305; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 198 - Psina; serial 
kryminalny TVP

00:10 Na dobre i na złe; odc. 
707; serial TVP

01:15 Instynkt; odc. 13 
„Oster”; serial kryminalny 
TVP

02:05 Prokurator; odc. 1/10; 
serial kryminalny TVP; 
Polska (2015)

02:55 Doktor Ewa; odc. 7/9 - 
Stawka o życie; serial TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
801; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2416
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia na 
przedwiośniu

06:30 Śpiewające fortepiany 
(53)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (23) - ZOO

08:25 Jeden z dziesięciu; 
18/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 156 
ed. 4; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (20) - Ksiądz

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /1/ - „Śpiewać 
każdy może” - Jerzy Stuhr

10:50 Familiada; odc. 2416
11:20 Mariolka Prawdę ci 

powie
11:45 Życie to Kabaret – 

Lubię to - kabaret Hrabi 
(1-2)

13:50 Śpiewające fortepiany 
(54)

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (1); 
widowisko rozrywkowe

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (2)

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Różne smaki barszczu; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (73) - 
Łódź; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (165) Z pól i 
sadów; magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 10 Wykrywacz; serial 
komediowy TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(55)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (24) - Na fali; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Kierunek Kabaret; /55/ 
- Wchodzimy na rynek 
pracy

23:20 Olga Lipińska 
zaprasza (38); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 155 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności /2/

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1)

03:55 Rozrywka Retro – 
Teatrzyk Studia Gama

05:20 Ukryta prawda (229) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (316) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (35/52) - 
program sądowy

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

09:20 Przepis na życie 4 
(10) - serial obyczajowy. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (36/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (490) - 
program sądowy

14:55 Szpital (317) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(12) - serial S-F, USA

16:55 Przepis na życie 4 
(11) - serial obyczajowy. 

18:00 Belle Epoque (5/10) - 
serial. Dwóch chłopców 
na nasypie przy torach 
kolejowych znajduje 
mocno uszkodzone zwłoki 
mężczyzny, bez fragmentu 
czaszki…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Mała miss - komedia, 

USA 2006. Nieco 
zwariowana opowieść o 
wyprawie, jaką podejmują 
rodzice, żeby zawieźć 
swoją kilkuletnią córkę na 
wybory małych miss. W 
podróż udaje się cała 
rodzina - kandydatka na 
miss, sfrustrowany ojciec, 
rozczarowana matka, 
dziadek wyrzucony z 
domu starców za branie 
heroiny, wujek, który 
właśnie wyszedł ze 
szpitala psychiatrycznego 
po załamaniu po rozstaniu 
z partnerem i starszy brat, 
który złożył śluby 
milczenia - nastąpią 
wielkie zmiany w ich 
życiu…

22:10 Lucyfer (12/18) - 
serial, USA

23:10 American Horror 
Story: Asylum (12/13) - 
serial, USA 

00:10 Władza - film 
sensacyjny, USA 2013. 
Były policjant, a obecnie 
prywatny detektyw Billy 
Taggart otrzymuje zlecenie 
od burmistrza Nowego 
Jorku, wszechwładnego 
Nicholasa Hostetlera. 
Sprawa wydaje się być 
banalna. Burmistrz 
podejrzewa swą żonę o 
zdradę, a zadaniem 
Taggarta jest zdobycie 
kompromitujących ją 
dowodów…

02:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(131/150) - program. 

04:40 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

05:25 Rodzice pod ostrzałem
06:25 Klinika urody 7 (9/13) 

- program lifestylowy
07:05 Warsztat urody (7/8) - 

program lifestylowy
07:50 #Sława 2 (5/8) - 

program rozrywkowy
08:20 Apetyt na miłość 2 

(1/10) - program 
rozrywkowy

09:20 Afera fryzjera 2 (1/12) 
- program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (6/12) - 
program rozrywkowy

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

11:50 Kuchenne rewolucje 6 
(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Afera fryzjera 6 
(11/12) - program 
rozrywkowy

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu (9/10) - program 
rozrywkowy

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program 
lifestylowy

14:50 Ostre cięcie 5 (2/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 
(11/12) - reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu 3
17:10 Co nas truje (9/12) - 

program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8 

(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (7/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(5/12) - reality show

20:40 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

21:10 W czym do ślubu? 3 
(11/12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 
(21/24) - magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program 
lifestylowy

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (9/10) - program 
rozrywkowy

00:10 Terapia dla par (12) - 
program

01:15 Detektywi od zdrad 2 
(11/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:10 W roli głównej - Piotr 
Polk (2/6) - talk show

02:40 W roli głównej - 
Magdalena Środa (8/16) - 
talk show

03:10 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

03:40 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

07:55 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (3)

08:30 Barca TV - FC 
Barcelona - Villarreal CF

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 2 runda 

15:00 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
podsumowanie fazy 
grupowej

16:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
1/4F - 1

18:40 Kapitan Tsubasa; odc. 
29; serial animowany; 
Japonia (2018)

19:10 Jedziemy na Mundial; 
odc. 12; magazyn

20:10 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
1/4F - 2

22:35 Sportowy Wieczór
23:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - 2 runda (5) 
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - Finał 
Konferencji Wschodniej 
(4)

07:01 Magazyn historyczny
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Marcin i jego 

zwierzaki; magazyn
07:56 Bilans zdrowia; 

magazyn
08:16 Wiersz jest drogą; 

reportaż
08:30 Aktualności Flesz
09:05 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Faszyzm w kolorze; 

film dokum.;  Wielka 
Brytania (2005)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 Pogoda
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
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 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
15:05 Antenowe remanenty
15:35 wojsko - polskie.pl
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Antenowe remanenty
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium; magazyn
17:31 Pogoda
17:35 Informator
17:46 Kwadrans w ogrodzie
18:01 Do teatru
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Uwaga! Weekend; 

magazyn kulturalno-
społeczny

19:58 Pogoda
20:00 wojsko - polskie.pl
20:30 Astronarium; 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 OPP
23:35 Faszyzm w kolorze; 

film dokum.;  Wielka 
Brytania (2005)

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Antenowe remanenty
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPW
05:40 wojsko - polskie.pl
06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 17 
maja; felieton

06:55 Historia Polski – 
Urodziłam się pierwszego 
września; film 
dokumentalny

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (90) 
Statek; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Kościół Pokoju, 
templariusze i stracony 
błazen; cykl reportaży

09:05 Korona królów; odc. 
15; telenowela histor. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
16; telenowela histor. TVP

10:10 Jak było?; program 
publicystyczny

10:50 Flesz historii; cykl 
reportaży

11:10 Archiwum zimnej 
wojny

11:40 Film dokumentalny
12:45 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Niedokończona 
historia

13:15 Sensacje XX wieku – 
Tajna wojna; cz. 1; cykl 
dokumentalny

13:45 Sensacje XX wieku – 
Tajna wojna; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Narodziny 
wojny - rok 1939; cz. 4; 
cykl dokumentalny

15:05 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Inteligentna 
bomba. odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:05 Historia Polski – 
Tońko, czyli legenda o 
ostatnim baciarze; film 
dokumentalny

17:05 Taśmy bezpieki
17:35 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy; odc. 
2 Lancet i pług; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Tajna wojna; cz. 3; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Dwa pociski; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 
17; telenowela histor. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
18; telenowela histor. TVP

22:35 Spór o historię – 
Przesiedlenia cena 
pokoju?; debata

23:20 Żołnierskie dni; film 
dokum.; Polska (1977)

00:30 Miasto skarbów; odc. 
9; serial kryminalny TVP

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (90) 
Statek; cykl reportaży

01:50 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
2 Lancet i pług; serial TVP

7:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Brazylia - Japonia

8:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Dominikana - Belgia

9:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Turcja

11:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Włochy - Polska

13:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Korea 
Południowa

16:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski. 
Przypomnienie i analiza 
największych pojedynków 
bokserskich w historii tej 
dyscypliny sportu. 
Prezentowane są w nim 
m.in. pamiętne walki.

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga. 4. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: Polski Cukier 
Toruń - BM Slam Stal 
Ostrów Wielkopolski

19:55 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Brazylia - Serbia

22:30 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW. KSW 24 - 
walka: Paweł Nastula - 
Karol Bedorf

23:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Turcja - Polska

1:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Włochy
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