
J. Gowin na AJD

Częstochowski 
uniwersytet stał się 

wreszcie faktem
Przekształcenie Akademii im. Jana Długosza w Uni-

wersytet Humanistyczno-Przyrodniczy stało się fak-
tem. Odpowiednie rozporządzenie zmieniające nazwę 
częstochowskiej uczelni przekazał rektor Annie Wy-
pych-Gawrońskiej minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego Jarosław Gowin.

Ciąg dalszy na str. 7

Częstochowa. Skłócona „Parkitka”

Lekarze boją się o swoją przyszłość
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Zmiany w kodeksie 
wykroczeń

Do 5000 zł  
za  

„psa bestię”
Więcej czasu na zapłacenie manda-

tu za złe parkowanie, elektroniczny 
rejestr sprawców wykroczeń,  stały 
próg przestępstw, surowe kary za 
„psy bestie” – między innymi takie 
zmiany wprowadza nowelizacja ko-
deksu wykroczeń, którą przyjęła Ra-
da Ministrów. 

Ciąg dalszy na str. 3

Koniec z bezwzględnym zatrzymywaniem prawa jazdy za 
przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie za-
budowanym. Oczywiście zasada ta nie będzie dotyczyć 
wszystkich kierowców – chodzi tylko o sytuacje związane ze 
stanem wyższej konieczności. Może być to na przykład prze-
wożenie do szpitala rodzącej kobiety lub osoby, której życie 
jest zagrożone.

Ciąg dalszy na str. 14

Prokuratura Rejonowa 
w Lublińcu skierowała do Są-
du Okręgowego w Częstocho-
wie wniosek o umieszczenie 
w zakładzie psychiatrycznym 
33-letniej Grażyny P., która 
wyrzuciła swoje dziecko 
z okna. Chłopiec spadł z po-
nad 6 metrów...

W toku śledztwa ustalono, że 
16 listopada ubiegłego roku po-
gotowie ratunkowe i policja zo-

stały zawiadomione o wyrzuce-
niu z okna 2-letniego dziecka, 
które miało miejsce w Woźni-
kach w powiecie lublinieckim. - 
Na podstawie przeprowadzonych 
niezwłocznie czynności śled-
czych ustalono, że dziecko zosta-
ło wyrzucone z okna na pierw-
szym piętrze budynku przez 
matkę Grażynę P. - mówi proku-
rator Tomasz Ozimek, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w Czę-
stochowie. - W wyniku upadku 

na twarde podłoże z wysokości 
ponad 6 metrów chłopiec doznał 
urazów wielonarządowych i zo-
stał przewieziony do Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
w Częstochowie. Początkowo le-
karze określali jego stan zdrowia 
jako poważny i zagrażający ży-
ciu. W toku dalszego leczenia 
stan zdrowia dziecka ustabilizo-
wał się i ulegał systematycznej 
poprawie - dodaje.

Ciąg dalszy na str. 7

Gdy zagrożone jest życie

Koniec 
z natychmiastową 

utratą prawka

Urząd Miasta

Udzielili absolutorium
W czasie czwartkowej 

(17.05.) sesji częstochow-
scy radni zatwierdzili spra-
wozdanie finansowe za rok 
2017 i udzielili prezyden-
towi Krzysztofowi Maty-
jaszczykowi absolutorium.

Głosowanie poprzedziła 
kilkudziesięciominutowa 
dyskusja poświęcona wy-
konaniu budżetu. Radni 
opozycyjni ganili prezyden-
ta między innymi za złe go-
spodarowanie miejskim bu-

dżetem, wzrost wydatków 
bieżących, czy zaniedbanie 
stref ekonomicznych. Na 
nic się to jednak zdało. W 
czasie głosowania dotyczą-
cego sprawozdania finanso-
wego za ubiegły rok za było 
15 radnych, 12 było prze-
ciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. Podobnie sprawa 
wyglądała w przypadku  ab-
solutorium za było 15 rad-
nych, 12 było przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu.
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Z prokuratory do psychiatryka

Wyrzuciła dziecko przez okno

W Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Często-
chowie dyrekcja „wymienia 
lekarzy”. – Tu się nie da pra-
cować. Nasi lekarze są zastę-
powani kadrą z Czeladzi i So-
snowca, częstochowscy spe-
cjaliści operują w woj. święto-
krzyskim i łódzkim, bo na Par-
kitce nie ma dla nich miejsca 
– twierdzą zbulwersowani me-
dycy z WSzS. – Ci ze Śląska 
traktują szpital, jak własny 
folwark, a nas jak wyrobników 
– dodają zirytowani.

Lekarze twierdzą, że są szyka-
nowani, a doświadczona kadra 
kierownicza zastępowana jest le-
karzami z krótkimi stażami spe-
cjalizacyjnymi. M.in. nowi kie-
rownicy pojawili się na oddziale 
neurologii i na pododdziale chi-
rurgii naczyniowej, na ortopedii 
na razie wstrzymano zmiany, bo 
zaprotestowali lekarze nie godząc 
się na wymianę starej kadry.

– Polecenia wydawane są na-
tychmiast bez konsultacji 
z pracownikami, natychmiast 
zmieniany jest harmonogram 

pracy, lekarze z długoletnim 
doświadczeniem traktowani są 
jak gorsze zło – skarżą się czę-
stochowscy medycy. Kilku na-
pisało pismo do dyrekcji szpita-
la i związków zawodowych, 

w którym zarzucili stosowanie 
mobbingu.

Lekarze uważają, że za wszel-
kimi zmianami stoi Dariusz Jorg, 
oskarżony o korupcję (najcięższe 
przestępstwo gospodarcze) były 

dyrektor Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego w Katowicach 
(były inspektor NIK i pełnomoc-
nik ds. restrukturyzacji w szpita-
lu w Czeladzi), który od niedaw-
na jest doradcą w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym. Za 
zgodą Urzędu Marszałkowskiego 
analizuje funkcjonowanie szpita-
la. – Nie ujawnia się publicznie 
i bardzo dobrze zarabia, a doko-
nuje zmian rękami obecnego dy-
rektora szpitala, z którym praco-
wał kiedyś na Śląsku – denerwu-
ją się lekarze.

Szpital na Parkitce w Często-
chowie jest jednym z najbardziej 
zadłużonych w woj. śląskim. 
W styczniu lekarze otrzymali 
35-procentowe podwyżki. Staw-
ka za godzinę dyżuru dla niektó-
rych specjalistów wynosi 120 zł. 

O sytuację w szpitalu zapytali-
śmy też szefową związku zawo-
dowego lekarzy, Grażynę Kubat, 
która odesłała nas do dyrektora 
placówki. Ten jednak przez 
ostatnie dwa dni był dla nas nie-
uchwytny. Próbowaliśmy rów-
nież zasięgnąć informacji 
w Urzędzie Marszałkowskim, 
który nadzoruje Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny, ale 
i w tym przypadku odesłano nas 
z niczym. Do tematu jednak 
wkrótce powrócimy.

mag
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Do 21 maja

Chcesz dołączyć do straży 
miejskiej? Nabór trwa

Chcesz pracować w straży 
miejskiej i służyć mieszkań-
com Częstochowy? Dokumen-
ty można składać do 21 maja.

– Straż miejska w Częstocho-
wie prowadzi nabór osób, które 
chciałby pomagać mieszkańcom 
miasta i pracować jako strażnik 
miejski. Praca ta codziennie 
przynosi nowe wyzwania. Reali-
zacja zgłoszeń mieszkańców mia-
sta, podejmowanie własnych in-
terwencji związanych z ochroną 
spokoju i porządku publicznego, 
dbanie o ochronę środowiska, 
pomoc osobom bezdomnym i in-

nym... - wylicza Artur Kucharski, 
rzecznik straży miejskiej. 

Aby zostać strażnikiem miej-
skim trzeba spełnić określone 
wymagania. Kandydat musi: 
mieć obywatelstwo polskie, 
skończone 21 lat, korzystać z 
pełni praw publicznych, posia-
dać co najmniej wykształcenie 
średnie, mieć nienaganną opi-
nię, wykazać sprawność pod 
względem fizycznym i psychicz-
nym, nie może być karany przez 
sąd, musi mieć uregulowany 
stosunek do służby wojskowej.

Podczas naboru kandydaci 
zdają m.in. test sprawnościowy, 

który składa się z biegu na 60 
metrów, pchnięcia kulą 4 kilo-
gramową, biegu na 400 metrów 
oraz testu humanistycznego i 
psychologicznego.

Szczegółowe informacje doty-
czące naboru znajdują się na 
stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Straży 
Miejskiej w Częstochowie

http://www.strazmiejska.
bip.czestochowa.pl/

Wymagane dokumenty należy 
składać w siedzibie straży miej-
skiej przy ul. Krakowskiej 80 
blok 3 do 21 maja do godz. 
15:30. kg

Po raz kolejny firma ZF organizuje dla miesz-
kańców Częstochowy i regionu imprezę pod ha-
słem „Bezpieczna Częstochowa”. 20 maja na 
placu Biegańskiego zaplanowano szereg atrakcji 
motoryzacyjnych. Na zakończenie odbędzie się 
koncert Mezo oraz Video.

Na częstochowian w centrum miasta czekać bę-

dą: Off Road, symulatory bezpiecznej jazdy, symu-
latory zderzeń, dachowania, działania poduszek 
powietrznych i pasów bezpieczeństwa. Na sto-
iskach ZF   będzie można również dowiedzieć się 
więcej o tym, co aktualnie dzieje się w firmie oraz 
jakie oferty pracy są dostępne. Nie zabraknie też 
licznych atrakcji dla dzieci. Na zakończenie impre-
zy wystąpi Mezo oraz zespół Video.  kg

Zmiany w kodeksie wykroczeń

Do 5000 zł za „psa bestię”
Dokończenie ze str. 1

Walka z „drobnymi” 
kradzieżami

Zmiany w prawie pozwolą 
skutecznie walczyć z plagą „drob-
nych” kradzieży, przywłaszczeń, 
paserstwa bądź zniszczenia cu-
dzej rzeczy. Choć tego rodzaju 
czyny odznaczają się dużą szko-
dliwością społeczną, w obecnym 
stanie prawnym ich sprawców, 
nawet jeśli zostaną schwytani, 
nie spotyka adekwatna kara, od-
straszająca od ponownych kra-
dzieży. Problem dotyczy choćby 
kradzieży sklepowych.

Projekt zmienia zasadę, wedle 
której określa się, czy popełnio-
na m.in. kradzież jest wykrocze-
niem czy już przestępstwem. To 
istotna różnica, bo za wykrocze-
nie wymierzana jest najczęściej 
grzywna,   a za kradzież będącą 
przestępstwem grozi 5 lat więzie-
nia. Dziś cezurę tę wyznacza 
wartość szkody wynosząca jedną 
czwartą minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, czyli obecnie 
525   zł. Po zmianach granicę 
stanowić ma 400 zł. Każda kra-
dzież powodująca szkodę powy-
żej tej kwoty będzie więc dotkli-
wie karanym przestępstwem.

Stały próg przestępstwa
Dodatkowo projekt wprowa-

dza zasadę, że próg rozgranicza-
jący wykroczenie od przestęp-
stwa będzie stały (zawsze na po-
ziomie 400 zł), a nie uzależniony 
od wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę czy innych 
zmiennych czynników. Dotych-
czasowy stan rzeczy powodował 
bowiem, że wraz ze wzrostem 
płacy minimalnej wzrastała rów-
nież graniczna kwota kwalifiku-
jąca kradzież jako wykroczenie 
lub przestępstwo. W konsekwen-
cji sądy każdego roku musiały 
dokonywać przeglądu tysięcy 
spraw w całym kraju, by stwier-

dzić, czy dana kradzież, za którą 
kara nie została jeszcze w całości 
wykonana, nadal jest przestęp-
stwem, czy już jedynie wykrocze-
niem. Ta sytuacja sprawiała też, 
że sprawcy kradzieży rzeczy o 
wartości niewiele przekraczającej 
ustawowy próg przewlekali po-
stępowania, by z początkiem no-
wego roku popełnione przez nich 
przestępstwo samoistnie prze-
istoczyło się w wykroczenie.

Elektroniczny rejestr 
sprawców

Szajkom „zawodowych” zło-
dziei, trudniących się m.in. kra-
dzieżami sklepowymi, przestęp-
czą działalność ułatwiał również 
niedostateczny obieg informacji 
o wcześniejszych postępowa-
niach dotyczących sprawców 
niewielkich pojedynczo kradzie-
ży. Stąd projekt Ministerstwa 
Sprawiedliwości przewiduje 
utworzenie elektronicznego reje-
stru sprawców wykroczeń prze-
ciwko mieniu, osób podejrza-
nych o popełnienie tych wykro-
czeń, obwinionych i ukaranych. 
Rejestr służył będzie policji, pro-
kuraturze i sądom do tego, by 
sprytni „zawodowi” złodzieje, po-
pełniający „drobne” kradzieże w 
różnych miastach, nie odpowia-
dali za pojedyncze wykroczenia, 
lecz zsumowane przestępstwo.

Projekt wprowadza przepis, 
który pozwoli na skazywanie za 
przestępstwo w sytuacji, gdy doj-
dzie na przykład do trzech kra-
dzieży o każdorazowej wartości 
po 200 zł. Dziś tacy sprawcy ma-
ją po trzy mandaty po 200 zł. 
Drwią sobie z prawa, narażając 
na szwank autorytet wymiaru 
sprawiedliwości. Po zmianach 
będą karani jak za przestępstwo.

Dłuższy czas na opłacenie 
mandatu

Projekt wydłuża z 7 do 14 dni 

termin uiszczenia grzywny nało-
żonej w drodze mandatu karnego 
zaocznego, który wystawiany jest 
na przykład za wykroczenie dro-
gowe zarejestrowane fotoradarem, 
nieprawidłowe parkowanie albo 
nieodśnieżenie chodnika przy do-
mu. Dziś wiele tego typu manda-
tów nie jest opłacanych, co w kon-
sekwencji powoduje kierowanie 
spraw do sądów. Często przyczy-
ną jest zbyt krótki czas, w którym 
należy uiścić należność. Dwutygo-
dniowy okres ma ułatwić termino-
we wywiązanie się z obowiązku, co 
chronić będzie osoby ukarane 
grzywną przed konsekwencjami 
postępowania sądowego.

Zawarte w projekcie rozwiąza-
nia mają też wpłynąć korzystnie 
na sprawność pracy sądów, do 
których trafiać może nawet o 
150 tys. mniej drobnych spraw 
niż obecnie.

Surowa kara za psy bestie
Projekt zaostrza kary za niedo-

pilnowanie niebezpiecznych zwie-
rząt. Jeśli właściciel np. groźnego 
psa trzyma go na nieogrodzonej 
posesji lub puszcza go wolno 
podczas spacerów, co zagraża 
zdrowiu a nawet życiu innych lu-
dzi, może zostać ukarany grzyw-
ną do 5000 zł, a nawet ogranicze-
niem wolności. Do tej pory za nie-
ostrożność przy trzymaniu zwie-
rzęcia groziła grzywna w wysoko-
ści zaledwie do 250 zł.

Sankcję tę należy wyraźnie 
zwiększyć, ponieważ często do-
chodzi w Polsce do ataków na lu-
dzi przez zwierzęta pozostawione 
bez właściwego dozoru. Ofiarami 
psów bestii niejednokrotnie pada-
ją dzieci. Brak dostatecznej reak-
cji karnej na takie przypadki po-
woduje więc poważne zagrożenie.

Projekt nowelizacji Kodeksu 
wykroczeń oraz niektórych in-
nych ustaw trafi teraz do Sejmu. 

kg

Częstochowa

Wytropili dilera 
i jego klientów

Dzielnicowi z komisariatu II 
w Częstochowie natrafili na 
trop narkotykowego dilera 
i jego klientów. W mieszkaniu 
24-latka mundurowi odnaleźli 
blisko 60 gramów marihuany. 
O posiadanie nielegalnych 
substancji podejrzanych jest 
też trzech innych mężczyzn. 
Wszystko wskazuje na to, że 
zaopatrywali się w narkotyki 
właśnie u zatrzymanego. 
W wywęszeniu „towaru” po-
magał pies ze straży miejskiej.

Dzielnicowi z komisariatu II 
w Częstochowie postanowili bli-
żej przyjrzeć się jednemu 
z mieszkań w ich rejonie służbo-
wym. Wszystko wskazywało bo-
wiem na to, że zamieszkujący 
tam 24-latek może handlować 
narkotykami. Gdy mundurowi 
obserwowali blok, w pewnym 
momencie wyszedł z niego młody 
mężczyzna, który wsiadł do sa-
mochodu i odjechał. Został za-
trzymany do kontroli drogowej 
ulicę dalej. Stróże prawa odna-
leźli przy 22-letnim pasażerze 
auta zawiniątko z zielonym su-
szem. Okazało się, że to marihu-
ana. Podobna sytuacja powtó-
rzyła się chwilę później. Tym ra-
zem te same nielegalne substan-
cje odnaleziono w domu 24-lat-
ka, który odjechał samochodem 

spod obserwowanego bloku.
To tylko upewniło śledczych 

w przekonaniu, że w mieszka-
niu, które dzielnicowi mają na 
oku, może dochodzić do sprze-
daży narkotyków. Kiedy poli-
cjanci, wspólnie ze strażnikami 
miejskimi i ich psem do wykry-
wania środków odurzających, 
weszli do środka, okazało się, że 
ich przypuszczenia były słuszne. 
Mundurowi znaleźli prawie 60 
gramów zielonego suszu. Prze-
prowadzone testy potwierdziły, 
że to marihuana. Podejrzany 
o jej posiadanie 24-latek został 
zatrzymany i doprowadzony do 
Prokuratury Rejonowej Często-
chowa-Południe. Zebrany 
w sprawie materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie mu 
zarzutów posiadania narkoty-
ków, ich wielokrotnego udziela-
nia innym, oraz wprowadzania 
środków odurzających do obro-
tu. Prokurator zastosował wobec 
niego dozór.

Marihuana została też znale-
ziona w mieszkaniu 21-latka, 
który przebywał u zatrzymanego 
24-latka podczas policyjnej ak-
cji. On również usłyszał zarzut 
posiadania narkotyków. Krymi-
nalni z komisariatu II w Często-
chowie ustalają wszystkie szcze-
góły sprawy
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W połowie roku

Konkurs na przebudowę 
dworca kolejowego

Zakończyły się prace nad 
studium wykonalności dla 
dworca kolejowego w Często-
chowie. Teraz PKP S.A. ogłosi 
konkurs architektoniczno-ur-
banistyczny. Na podstawie 
zwycięskiej koncepcji określo-
ny zostanie dokładny zakres 
prac modernizacyjnych. Za-
kończenie całej inwestycji i 
udostępnienie obiektu nastąpi 
w 2022 roku. 

Wiadomo już jakie będą dal-
sze losy dworca PKP w Często-
chowie. Czy zostanie wyburzony 
w całości, czy w części, a może 
tylko zmodernizowany? Zdecy-
dowano się na przebudowę.

Teraz, zgodnie z przyjętym do-
kumentem, PKP S.A. ogłosi dwu-
etapowy konkurs na opracowanie 
koncepcji architektonicznej dla 
przebudowy obiektu i koncepcji 

urbanistycznej na zagospodaro-
wanie zlokalizowanej pod nim 
działki. Na podstawie zwycięskiej 
koncepcji, której wyboru dokona-
ją przedstawicieli PKP S.A., władz 
miasta i lokalnej społeczności, 
określony zostanie dokładny za-
kres prac modernizacyjnych.

Dworzec w Częstochowie jest 
jednym z około 200 obiektów ob-
jętych Programem Inwestycji 
Dworcowych kolejowej spółki. 
Inwestycja będzie stanowić uzu-
pełnienie dla planowanego przez 
miasto małego węzła przesiadko-
wego od strony wschodniej 
dworca i dla koncepcji rozwoju 
terenu po stronie zachodniej. 
Ogłoszenia konkursu nastąpi w 
połowie bieżącego roku, a zakoń-
czenie całej inwestycji i udostęp-
nienie obiektu zaplanowano 
na 2022 rok.

DF

„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¥

Bezpieczna Częstochowa

Na scenie Video



ZUS

Biała sobota  
dla lekarzy
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Nowelizacja ustawy

Lepsza opieka zdrowotna 
nad uczniami?

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych organizuje Białą So-
botę dla lekarzy. Medycy w 
placówce mogą pojawić się w 
najbliższą sobotę, 19 maja. 

Biała Sobota w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych to ini-
cjatywa skierowana z myślą o 
medykach, dla których specjal-
nie w sobotę w godzinach od 
9:00 do 13:00 będą udostępnio-
ne Sale Obsługi Klientów w ZUS. 

W trakcie wizyty pracownicy 
ZUS: 

l udzielą indywidualnych kon-
sultacji, 

l pomogą w założeniu profilu na 

Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS, 

l pomogą w uzyskaniu certyfi-
katu z ZUS do podpisywania 
elektronicznych zwolnień le-
karskich. 

Do założenia profilu PUE nie-
zbędny będzie dowód osobisty, 
aktualny adres email oraz tele-
fon komórkowy.W celu uzyska-
nia w trakcie wizyty certyfikatu 
ZUS należy zabrać własny no-
śnik (pendrive) lub sprzęt (lapto-
pa). „Biała Sobota dla lekarzy” 
organizowana jest we wszystkich 
placówkach ZUS w wojewódz-
twie śląskim. 

kg

Resort zdrowia rozpoczął 
prace nad przygotowaniem 
ustawy o opiece zdrowotnej 
nad uczniami. Docelowo, 
szkoły miałyby mieć zapew-
nione lepsze warunki orga-
nizacyjne do realizacji opie-
ki zdrowotnej. 

Pielęgniarka w szkolnym 
gabinecie

– Chcemy, aby pielęgniarka 
w szkole była częściej, żeby 
mogła pomóc i doradzić, jeśli 
dostrzeże nieprawidłowości – 
zaznacza Łukasz Szumowski, 
minister zdrowia. Ustawa mó-
wi też o wzmocnieniu roli pro-
filaktycznej i promocyjnej. - 
Zdrowie dorosłych i zdrowie 

dzieci warunkowane jest w du-
żej mierze wiedzą na temat 
zdrowego stylu życia. Badania 
wykazują, że ten poziom wie-
dzy zarówno u dzieci, jak i ro-
dziców nie jest wystarczający. 
Główna rola, która zostaje 
przypisana pielęgniarce, to 
edukacja. Ponadto pielęgniar-
ka przy współpracy z rodzica-
mi, z nauczycielami, dyrekto-
rami czy też z przedstawiciela-
mi samorządu lokalnego ma 
współpracować w zakresie 
tworzenia, realizacji progra-
mów profilaktycznych, które 
będą kierowane do konkretnej 
społeczności uczniowskiej – 
informuje resort.

Ochrona danych  
osobowych

Wszelkie działania profilak-
tyczne miałyby się odbywać za 
zgodą rodziców. – Pielęgniar-
ka szkolna jest zobowiązana 
do przestrzegania zasad, które 
obowiązują wszystkich pra-
cowników ochrony zdrowia, 
w tym zasad określonych in-
nymi przepisami prawa, czyli 
obowiązku zachowania tajem-
nicy zawodowej, wymiany da-
nych, informacji tylko z oso-
bami/podmiotami uprawnio-
nymi w zakresie niezbędnym 
do sprawowania tej funkcji. 
Definiujemy dokładnie ten 
proces przepływu informacji 
i w taki sposób, aby rzeczywi-

ście te dane o zdrowiu dzieci 
nie były przekazywane do 
osób nieuprawnionych bez 
zgody rodziców – wyjaśniła 
Józefa Szczurek-Żelazko, wi-
ceminister.

Stomatologia
Bardzo ważną rolę w profi-

laktyce i zdrowiu dzieci, a póź-
niej dorosłych odgrywa opieka 
stomatologiczna. Z tego też po-
wodu resort chce, aby każda 
szkoła miała możliwość zapew-
niania swoim podopiecznym 
dostępu do gabinetów stoma-
tologicznych – czy na miejscu, 
czy do takich, z którymi mają 
umowę. Do miejscowości, 
w których gabinety są oddalo-
ne mają dojeżdżać dentobusy. 
Wiceminister Józefa Szczurek-
Żelazko zapowiedziała, że 
ustawa umożliwi tworzenie ga-
binetów stomatologicznych 
w szkołach przez samorząd 
gminny lub samorząd powiato-
wy, które prowadzą szkołę. – 
W tym roku w budżecie pań-
stwa zostały przewidziane 
środki na doposażenie gabine-
tów stomatologicznych, które 
będą powstawały na terenie 
szkoły. Samorządy terytorial-
ne, które prowadzą szkoły, bę-
dą mogły występować o te 
środki. Mamy nadzieję, że ta-
kie wnioski będą składane – 
podsumowała wiceminister.

kg



Wyciąg z konopi – kiedy może się przydać?

Dla dzieci

Blisko 40 procent ubrań nie spełnia norm
Inspekcja Handlowa 

sprawdziła 330 partii ubrań 
dla dzieci. Wyniki są przera-
żające - kontrolerzy zakwe-
stionowali ponad 38 proc. 
odzieży! Powodem były 
głównie za długie sznurki, 
które mogły zagrażać życiu 
lub zdrowiu dzieci.

Inspekcja Handlowa na zle-
cenie Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów spraw-

dziła, czy ubrania dla dzieci są 
bezpieczne. Szczególną uwagę 
zwracała na sznurki, bo to one 
stwarzają największe zagroże-
nia - gdy są umieszczone przy 
szyi, maluch może się nimi 
udusić. Z kolei zbyt długie 
sznurki mogą się o coś zacze-
pić i sprawić, że dziecko upad-
nie. Niebezpieczne są także 
ozdoby, które niemowlę lub 
przedszkolak może oderwać od 
tasiemki i się nimi zadławić.

Inspektorzy skontrolowali 
71 przedsiębiorców z całej Pol-
ski, w tym 60 sklepów. Więk-
szość z nich wytypowali loso-
wo, pozostałych - na podstawie 
wcześniejszych nieprawidło-
wości lub skarg. Kontrolerzy 
wzięli pod lupę 330 partii róż-
nego rodzaju ubrań dla dzieci. 
Zakwestionowali 126 partii 
(38,18 proc.). W 79 ubraniach 
(23,94 proc.) wykryli niezgod-
ne z przepisami i niebezpiecz-
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Skontaktuj siê z nami: 

519 690 504, Czêstochowa ul. Œl¹ska 12/8

  dobra pensja, atrakcyjne bonusy

  jedna czytelna umowa

  

wy¿sze sk³adki ZUS

O  potrzebie stosowania marihu-
any leczniczej mówiło się od dawna. 
Jednak dopiero pod koniec ubiegłe-
go roku w naszym kraju weszła w ży-
cie ustawa, która umożliwia chorym 
legalny dostęp do niej. W  praktyce 
zakup jej nie jest jednak taki prosty. 
Są jednak inne produkty tworzone 
na bazie konopi, które  mają statusu 
leków i są całkowicie legalne.

Marihuana jako ziele lecznicze zna-
na jest od tysięcy lat, stosowano ją np. 
w  starożytnych Chinach. Lekarze się-
gali po nią przez wieki, odwrót nastą-
pił w pierwszej połowie XX wieku. 

Konopie mają w sobie około 60 tzw. 
kannabinoidów, substancji o  różnej 
budowie chemicznej i  przydatności 
w medycynie. Najpopularniejszy kan-
nabinoid to THC, który wywołuje naj-
większe kontrowersje, ze względu na 
efekty zmiany percepcji i  zaburzenia 
pamięci. Jego działanie psychoaktyw-
ne jest efektem łączenia się z recepto-
rami komórek nerwowych zwanych 
receptorami kannabinoidowymi.  Jed-
nakże, jeśli THC jest stosowane 
z  ostrożnością i  w  stopniowo zwięk-
szanych dawkach – aby wychwycić to-
lerancję pacjenta – można zmniejszyć 
częstotliwość występowania działań 
niepożądanych u  leczonych pacjen-
tów. 

Eksperci twierdzą, że w  każdym 
przypadku niekorzystne działanie 
THC, może być wyeliminowane po-

przez zmniejszenie dawki i przerwanie 
leczenia. 

Drugi kannabinoid mający częste 

zastosowanie w  medycynie – CBD – 
nie ma właściwości psychoaktyw-
nych. To właśnie on uznawany jest za 
najbardziej korzystny podczas lecze-
nia różnych objawów i chorób. 

Substancja działa między innymi 
przeciwpadaczkowo, antypsycho-
tycznie, przeciwzapalnie, prze-
ciwdrgawkowo, przeciwbólowo, prze-
ciwwymiotnie, zapobiega nudno-
ściom i niedokrwieniu. Poza tym chro-
ni układ nerwowy przed stresem 
i zmęczeniem, podnosi odporność or-
ganizmu i ma właściwości przeciwno-
wotworowe, przeciwlękowe, prze-
ciwpsychotyczne. 

Ze względu na swoje właściwości, 
CBD jest stosowany w  leczeniu wielu 
różnych chorób, w tym: epilepsji, cho-
rób neurodegeneracyjnych (np. cho-
roba Alzheimera, choroba Parkinsona 
i  stwardnienie rozsiane), uzależnień, 
lęków, psychozy, zaburzeń autystycz-
nych, przewlekłych chorób zapalnych, 
takich jak przewlekłe zapalenie wielo-
stawowe, choroba Crohna, choroba 
zapalna jelit, skutków chemioterapii, 

a także łagodzi skutki terapii przeciw-
nowotworowej. 

Poza tym CBD jest badany pod ką-
tem leczenia komórek rakowych. Licz-
ne badania udowadniają, że jest on 
skuteczny we wspomaganiu leczenia 
między innymi glejaka mózgu, raka 
piersi, raka płuc oraz wielu innych. 

Kannabinoidy opóźniają rozwój ra-
ka, blokują dopływ krwi do komórek 
rakowych i  zapobiegają rozprzestrze-
nianiu się komórek rakowych. Produk-
ty zawierające CBD, np. olejki, balsa-
my i  maści, dostępne są na wolnym 
rynku (m.in. w  sklepach interneto-
wych). Nie mają statusu leków, zwykle 
to suplementy diety albo tzw. produk-
ty medyczne. Warto zaznaczyć, że olej 
konopny, który jest legalnie dopusz-
czony do handlu, nie ma żadnego 
działania psychoaktywnego. Nie na-
daje się więc do użytku „rekreacyjne-
go” dla osób, które szukają sposobu 
na uzyskanie efektu „haju”.

Olej CBD ma działanie:

n przeciwbakteryjne
n hamuje wzrost komórek rakowych
n stymuluje wzrost kości
n zmniejsza napady i drgawki
n obniża poziom cukru we krwi
n zmniejsza stany zapalne
n zmniejsza ryzyko zatkania tętnic
n zmniejsza skurcze jelita cienkiego
n zmniejsza wymioty i nudności
n łagodzi ból
n łagodzi stany depresyjne
n hamuje skurcze mięśni
n pomaga przy łuszczycy
n łagodzi objawy chorób neurodege-

neracyjnych: choroby Alzheimera, 
choroby Parkinsona, stwardnienie 
rozsiane, pląsawica Huntingtona, 
stwardnienie zanikowe boczne.

Osoby zainteresowane tematem 
więcej informacji znajdą na stronie 

https://kannaway.com/eu/5873540/
i pod numerem telefonu  

729 960 007,  

email: biuro1441@onet.pl 
Można zarówno zamówić produkty, 
jak i zająć się ich dystrybucją. Dzięki 
temu możemy uzyskać dodatkowych 

dochód, finansową elastyczność, 
a przy tym pomagać innym. 

ne dla dzieci sznurki. Pozosta-
łe nieprawidłowości to głównie 
błędy w oznakowaniu, np. 
brak nazwy i adresu produ-
centa.

Przykłady nieprawidłowości:
l Tunika dla dziewczynek do 7 

lat miała sznurki dekoracyj-
ne na wysokości kaptura. W 
ubraniach dla małych dzieci 
są one zakazane w okolicy 
szyi, głowy, karku ze wzglę-
du na ryzyko uduszenia.

l Bluza dla dziewczynek do 7 
lat miała w talii 25-centyme-
trowy sznurek, zakończony 
supłami, który zwisał poniżej 
ubrania. Tymczasem dozwo-
lone jest w tym miejscu tylko 
14 cm, a końce nie mogą 
mieć ozdób i muszą być za-
bezpieczone przed strzępie-
niem.

l Bluza dla starszych dzieci 
(7-14 lat) miała sznur deko-
racyjny o długości 16 cm 
(dozwolone 7,5 cm) oraz 
38-centymetrowe sznurki 
ściągające, które wbrew 
przepisom wisiały poniżej 
ubrania.
Większość przedsiębiorców 

dobrowolnie usunęła niepra-
widłowości już podczas kon-
troli. UOKiK rozważa wszczę-
cie postępowań w przypadku 
53 wadliwych produktów.

Wyniki kontroli są gorsze od 
poprzedniej. W II kwartale 2016 
r. inspektorzy znaleźli niepra-
widłowości w 30,8 proc. spraw-
dzanych ubrań dla dzieci.

Kilka sznurkowych zasad
Przepisy bardzo precyzyjnie 

określają dozwolone wymiary i 
wygląd różnego rodzaju tasie-
mek, szarf czy pasków w zależ-
ności od wieku dziecka, funkcji 
sznurka i jego umiejscowienia 
na ubraniu. Wybraliśmy kilka 
najważniejszych zasad:
u Ubrania dla małych dzieci (do 

7 lat) nie mogą mieć sznur-
ków ściągających w okolicach 
głowy, szyi i górnej powierzch-
ni klatki piersiowej. Przy kap-
turze i na karku zakazane są 
też sznurki dekoracyjne.

u W odzieży dla starszych dzie-
ci (7-14 lat) sznurki ściągają-
ce w okolicy głowy, szyi i gór-
nej powierzchni klatki pier-
siowej nie powinny mieć swo-
bodnych końców. Natomiast 
sznurki dekoracyjne w tych 
miejscach nie mogą być dłuż-
sze niż 7,5 cm. Nie mogą też 
być wykonane z elastycznego 
materiału, bo po naciągnięciu 
i puszczeniu mogłyby uderzyć 
dziecko w twarz.

u Sznurki nie mogą zwisać po-
niżej dolnej krawędzi ubrania.

u Wolne końce sznurków nie 
powinny mieć supłów ani 
trójwymiarowych ozdób. Mu-
szą natomiast być zabezpie-
czone przed strzępieniem, np. 
poprzez zgrzanie termiczne.

u Sznurki ściągające powinny 
być przymocowane do ubra-
nia co najmniej w jednym 
punkcie usytuowanym w 
równej odległości od punktów 
ich wyjścia. kg
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Miłość ma wiele twarzy

Książę i aktoreczka
Ślub księcia Harry’ego 

z  amerykańską aktorką Me-
ghan Markle rozpala wy-
obraźnię Brytyjczyków, ale 
też milionów ludzi na całym 
świecie. Trudno się dziwić za-
mieszaniu, jakie wywołuje. 
Brytyjczycy kochają swoją ro-
dzinę królewską, a mieszkań-
com innych, nawet najodle-
glejszych zakątków globu im-
ponuje wystawność życia mo-
narszego – wspaniałe kreacje, 
klejnoty, stare zamki, impo-
nujące bale... Wszystko to po-
zwala przenieść się, choć na 
chwilę, do świata dziecięcych 
marzeń. Ślub jest jedną z nie-
licznych okazji do zobaczenia, 
choćby w  tak skrótowej for-
mie, życia po tamtej stronie 
królewskich pałaców.

Wreszcie też z  ulgą będzie 
mogła odetchnąć królowa Elż-
bieta II, babka Harry’ego. Książę 
przez długi czas dostarczał ta-
bloidom sporo tematów do ar-
tykułów, z  których większość 
miała posmak skandalu. Babka 
darła włosy z głowy, co na wnu-
ku nie robiło specjalnego wraże-
nia. Młodszy syn następcy bry-
tyjskiego tronu - księcia Karola 

i księżnej Diany - Harry Charles 
Albert David (takie nadano mu 
imiona) miał, jak na księcia, zwy-
czajne, szczęśliwe dzieciństwo, 
o co dbała jego matka. Dopiero 
jej nagła śmierć (zginęła 31 
sierpnia 1997 roku w  wypadku 
samochodowym w paryskim tu-
nelu d’Alma) w  radykalny spo-
sób wpłynęła na zachowanie 
księcia, który do tej chwili wy-
raźnie nie radził sobie z  trage-
dią. Dawał temu wyraz w  coraz 
częstszych wybrykach. W gaze-
tach publikowano jego zdjęcia 
w  stanie mocno wskazującym, 
palącego marihuanę... Na jednej 
z  imprez – balu maskowym 
przebrał się w nazistowski mun-
dur Afrika Korps z widoczną na 
przedramieniu swastyką. Innym 
razem pokazano zdjęcia, na któ-
rych paraduje z  tajemniczą 
dziewczyną nagi (zdarzyło się to 
ponoć podczas wakacji w  Las 
Vegas w  czasie gry w  bilarda). 
Złego wrażenia nie zatarły na-
wet jego dwie misje w  Afgani-
stanie. I  tak by pewnie trwało 
dalej, bo temperamentu księciu 
nie zbywało. Jednak rozrywko-
we, kawalerskie życie skończyło 
się z  chwilą, gdy umówił się na 

randkę z  amerykańską aktorką 
Megan Markle (poznali się przez 
wspólnego znajomego). Szybko 
ich romans przerodził się w coś 
poważniejszego. Nieco ponad 
rok od poznania, 27 listopada 

2017 roku, para ogłosiła zarę-
czyny. Harry podarował Meghan 
diamentowy pierścionek zarę-
czynowy. Znalazły się w nim dwa 
diamenty z kolekcji Diany. Więk-
szy przywieziony został przez 

księżną z Botswany, gdzie Harry 
i Meghan spędzili wspaniały, ro-
mantyczny urlop.

Ślub zaplanowano w  kaplicy 
Św. Jerzego w zamku królewskim 
Windsor. Koszt ceremonii to 154 
miliony złotych, o ponad połowę 
więcej niż uroczystość ślubna 
brata Harry’ego - Williama z Ka-
tie Middleton. Najwięcej pienię-
dzy pochłonęła ochrona – 144 
mln zł (snajperzy, policja i  woj-
sko). Jedzenie to wydatek rzędu 
1,4 mln, dodatkowo szampan 
650 tys. zł i tort weselny 240 tys. 
zł. Dla panny młodej uszyto dwie 
suknie w  sumie za 1,4 mln zł. 
Jedno z  przyjęć przygotowano 
na zewnątrz. Za wynajęcie szkla-
nego namiotu zapłacono 1,4 
mln zł.

Meghan to druga Amerykan-
ka w  historii, która wejdzie do 
brytyjskiej rodziny królewskiej. 
Pierwszą była słynna Wallis 
Simpson, kochanka księcia Walii 
i  następcy trony Edwarda VIII, 
a po abdykacji jego żona. Przed 
ślubem Meghan musiała wstą-
pić do kościoła anglikańskiego 
oraz zdobyć brytyjskie obywa-
telstwo.

Singiel, zdj. popsugar.com
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J. Gowin na AJD

Częstochowski uniwersytet stał 
się wreszcie faktem

Dokończenie ze str. 1
– To jedno z najważniej-

szych wydarzeń w dziejach 
uczelni, o ile nie najważniejsze 
– zaznacza Anna Wypych-Ga-
wrońska, rektor AJD. - Czeka-
liśmy na ten moment bardzo 
długo. Uczelnia liczy prawie 50 
lat. Od 20 lat czyniliśmy stara-
nia, aby osiągnąć status uni-
wersytecki – przypomina. Na-
danie uczelni nazwy „uniwer-
sytet” uzależnione jest od po-
siadania przez nią sześciu 
uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora, w 
tym co najmniej czterech w za-
kresie nauk objętych profilem 
uczelni. I właśnie na początku 
roku Akademia im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie uzyska-
ła szóste uprawnienie do nada-
wania stopnia doktora. Tym 
samym wizja przekształcenie 
uczelni w uniwersytet stała się 
bardzo bliska. Wtedy też roz-
poczęły się starania o zmianę 
nazwy. Wreszcie przekształce-
nie akademii w uniwersytet 
stało się faktem. Odpowiednie 
rozporządzenie zmieniające 
nazwę częstochowskiej uczelni 
przekazał rektor Annie Wypy-
ch-Gawrońskiej minister na-
uki i szkolnictwa wyższego Ja-
rosław Gowin. - Każdemu z 
nas zależy na tym, aby najlep-
sze polskie uczelnie nie błąka-
ły się w czwartej, czy piątej set-
ce światowych rankingów, tyl-
ko odważnie pięły się w górę. 
Taką szansę stwarza Konsty-
tucja dla Nauki, którą już zaj-
muje się Sejm – podkreśla Ja-
rosław Gowin. Nowa ustawa, 
zwana potocznie Konstytucją 
dla Nauki 2.0 ma poprawić ja-
kość kształcenia oraz zmusić 
uczelnie do zwiększenia pro-
duktywności swoich badań. 

Zyskać na tym ma i gospodar-
ka, i uczelnie wyższe. Noweli-
zacja ma zmobilizować wykła-
dowców do prowadzenia ba-
dań naukowych. Pierwsze czy-
tanie projektu ustawy odbyło 
się 9 maja. Resort nauki chce, 
by ustawa weszła w życie już 1 
października. – Równie ważne 
jest dla nas to, aby dynamicz-
nie rozwijały się mniejsze 
uczelnie, takie jak Akademia 
im. Jana Długosza. Zależy 
nam na tym, aby mogły one 
śmiało konkurować z najwięk-
szymi polskimi uczelniami. 
Częstochowa od pierwszego 
czerwca stanie się miastem 
uniwersyteckim. To bardzo 
ważne wydarzenie w dziejach 
tak zasłużonego dla polskiej 
historii miasta. Osiągnięcie te-
go statusu to efekt wieloletnich 
działań.   Mam nadzieję, że no-
wa ustawa otworzy przed Uni-
wersytetem Humanistyczno-

-Przyrodniczym im. Jana Dłu-
gosza nowe perspektywy roz-
wojowe – twierdzi. Uczelnia po-
zostawiła w nazwie swojego pa-
trona, ponieważ chciałaby da-
lej realizować swoją działal-
ność zgodnie z wyznaczoną mi-
sją, odwołując się do jego oso-
by i ideałów oraz do symbolizo-
wanych przez jego działalność 
uniwersalnych wartości etycz-
nych. - Nie zawiedziemy zaufa-
nia. Będziemy intensywnie 
pracować nad tym, aby jakość 
badań naukowych, praca dy-
daktyczna oraz wszelkie dzia-
łania organizacyjne były na jak 
najwyższym poziomie i świad-
czyły o naszej uniwersytecko-
ści – podsumowuje. 

Studenci i doktoranci, które 
swoje końcowe egzaminy będą 
zdawać po 1 czerwca, otrzyma-
ją dyplomy ukończenia uni-
wersytetu.

kg

Odwodnienie Częstochowy

Najpierw Grabówka, później inne dzielnice
W lipcu mają zakończyć się pra-

ce związane z odwodnieniem Gra-
bówki. W ten sposób miasto chce 
zabezpieczyć mieszkańców dziel-
nicy przed powodziami i podtopie-
niami. Inwestycja pochłonie po-
nad 24,5 mln. Wkrótce odwodnio-
ny ma zostać również Kiedrzyn, i 
jeśli miasto pozyska środki finan-
sowe, część dzielnicy Północ.

Odwodnienie Grabówki obejmuje 
m.in.   budowę kolektorów kanalizacji 
deszczowej o łącznej długości 1356 m, 
budowę zbiornika retencyjnego (o 
zlewni z obszaru 62 hektarów), budo-
wę drogi prowadzącej m.in. do zbiorni-
ka o łącznej długości ponad 1,2 km – 
blisko kilometr będzie miał nawierzch-
nię asfaltową, a sam dojazd do zbior-
nika będzie drogą techniczną - utwar-
dzoną. Wzdłuż drogi, która wkrótce 
połączy się z ul. św. Rocha za ul. Krze-
mienną powstaje też chodnik i oświe-
tlenie. Na inwestycji powstały oszczęd-
ności poprzetargowe. Dzięki temu 
miasto będzie mogło poszerzyć zakres 
odwodnienia – obecnie konieczne 
aneksy do umów są procedowane 
przez Wydział Funduszy Europejskich 
i Rozwoju Urzędu Miasta. Wykonawca 
zadeklarował gotowość wykonania 
tych dodatkowych robót, a stosowna 
umowa zostanie podpisana, gdy goto-
we będą aneksy na dofinansowanie. 

Inwestycja, która jest współfinanso-
wana jest ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, pochłonie – wraz z 
budową drogi - ponad 24,5 mln zł. 
Wartość dofinansowania do prac 
związanych z odwodnieniem to po-
nad 13,5 mln. 

Na odwodnienie mogą liczyć też 
mieszkańcy dzielnicy Kiedrzyn oraz – 
jeśli uda się pozyskać zewnętrzne 
środki – Północy. W tej pierwszej pra-
ce są już mocno zaawansowane. Za-
danie jest planowane na 2 lata (2018-
2019), ale wykonawca powinien już w 
lipcu zakończyć zakres przewidzia-
nych na ten rok prac, których finał 
planowany był początkowo na koniec 
roku. Odwodnienie dzielnicy – na od-
cinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do 
przepustu pod ul. Sejmową i od prze-
pustu do ul. Sucharskiego i Ludowej 
– obejmuje m.in. budowę długiego na 
ponad 100 m rowu otwartego, budo-
wę zbiornika chłonno-odparowujące-
go o powierzchni ok. 1 ha, budowę ko-
lektora deszczowego (rowu otwartego 
od zbiornika do ul. Sejmowej) o długo-
ści prawie 600 m oraz kolektora desz-
czowego (kanału zamkniętego od ul. 
Sejmowej do ul. Ludowej) wraz z ukła-
dem podczyszczania. Ponadto prze-
budowane zostaną: wodociąg wraz z 
przyłączami, kanalizacja sanitarna 
oraz istniejące przyłącza energetycz-

ne. Zbudowane zostaną też drogi 
technologiczne o nawierzchni z mie-
szanki kruszywa niezwiązanego. War-
tość tych prac wynosi blisko 25,5 mln 
zł, z czego pozyskane środki europej-
skie to 21,18 mln zł.

Miasto ma też w planach odwod-
nienie fragmentu dzielnicy Północ – 
w kolejnym naborze będzie zabiegać 
o środki na to zadanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Odwodniony ma 
zostać rejon ul. św. Brata Alberta – 
ulice Hiacyntowa i Lawendowa; po-
wstaną też dwa zbiorniki chłonno-
-odparowujące na końcu tych ulic - 
przy granicy miasta. Umożliwi to od-
wodnienie części dzielnicy w rejonie 
ulic po południowo-wschodniej stro-
nie ul. św. Brata Alberta.  Według 
szacunków, całkowita wartość tego 
zadania może wynieść ponad 22 mln 
600 tys. zł, z czego koszty kwalifiko-
wane - prawie 12,5 mln zł, a niekwa-
lifikowane – ponad 10 mln zł. - Od-
wodnienie Grabówki, Kiedrzyna i Pół-
nocy jest niezwykle potrzebne. To 
wstrzymuje wiele inwestycji drogo-
wych – zaznacza prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Inwestycje podniosą 
bezpieczeństwo mieszkańców dziel-
nic oraz umożliwią m.in. budowę ka-
nalizacji deszczowej w sąsiadujących 
ulicach – podsumowuje. 
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W Galerii Jurajskiej

Przyjrzą się wandalom
Jeśli będziesz „palił gumę” na 

parkingu lub zmalujesz graffiti na 
ścianie, uchwycą to kamery prze-
mysłowe zamontowane w Galerii 
Jurajskiej. – Nagranie będzie do-
wodem przekazanym policji – in-
formuje zarząd obiektu. W ten 
sposób centrum handlowe chce 
rozprawić się wandalami.

Nagrają wybryki wandala
Galerie handlowe w całej Polsce nie 

są wolne od aktów wandalizmu. Nisz-
czone bywają rośliny wokół obiektów, 
ozdoby świąteczne, meble czy ozna-
czenia wskazujące kierunki. Także 
w Galerii Jurajskiej co roku dochodzi 
do sporadycznych  tego typu zdarzeń. 
Dewastowane są np. ściany poczekal-
ni, nawierzchnia parkingu czy ławki. 
W Częstochowie ma się to zmienić 
Dzięki znacznie bardziej rozbudowa-
nemu monitoringowi wizyjnemu i ak-
tywnej współpracy z Komendą Miej-
ską Policji w Częstochowie, w Galerii 
Jurajskiej tego typu zdarzenia są 
szybciej wykrywane, a sprawcy pocią-
gani do odpowiedzialności. Także nie-
letni.  -  Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo naszych klientów, a także obiek-
tu, postanowiliśmy przeciwdziałać.    
Zniszczenie np. ściany korytarza lub 
wyposażenia, elementów parkingu 
czy oznaczeń to dla galerii koszt na-
wet kilku tysięcy złotych. Do tej pory 
naprawę czy remont finansowaliśmy 
z własnej kieszeni, a sprawca często 
pozostawał bezkarny. Teraz chcemy 
to ukrócić  –  przyznaje Roman Bu-
gajczyk, dyrektor galerii.

Pomóc ma w tym nowoczesny sys-
tem monitoringu i powiększona przed 
kilkoma miesiącami sieć pracujących 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 
kamer CCTV, obserwujących parking 
i pasaż galerii. Obraz z nich jest nie tyl-
ko śledzony przez pracowników ochro-
ny, ale także rejestrowany i przecho-
wywany na serwerach. Może być więc 
dowodem w sprawie zniszczenia mie-
nia. W tym zakresie galeria już współ-
pracuje aktywnie z policją. –  Każdy 
z przypadków wandalizmu, jaki zareje-

strowały nasze kamery, zgłaszamy dziś 
na policję, bez względu na to, czy nasza 
ochrona ujęła sprawców, czy nie. Na-
granie stanowi natomiast dowód 
w sprawie. Dzięki temu łatwiej jest zi-
dentyfikować podejrzanego, postawić 
mu zarzuty i pociągnąć do odpowie-
dzialności karnej za zniszczone mienie 
galerii  – mówi dyrektor.

Prawdziwym sprawdzianem dla 
czujności ochrony mają być otwiera-
ne z początkiem czerwca bulwary 
Warty. Powstały nad rzeką miejski 
ogród również będzie objęty monito-
ringiem. –  Prace nad tym miejscem 
trwały rok, nie chcemy, aby uległo 
ono zniszczeniu lub żeby pito tutaj 
alkohol w nocy. Będziemy więc czuj-
nie przyglądać się aktywności w tym 
miejscu –  dodaje.  

Bezpieczeństwo priorytetem
Jednocześnie przedstawiciele gale-

rii przyznają, że nie chodzi w tym 
wszystkim o zamianę centrum han-
dlowego w dom wielkiego brata. Ce-
lem jest bezpieczeństwo. - Monitoring 
po pierwsze czuwa nad bezpieczeń-
stwem klientów, chroni np. przed kie-
szonkowcami, pomaga także odszu-
kać zgubione dziecko lub samochód. 
Po drugie chroni mienie galerii, a tak-
że mienie sklepów, jakie u nas działa-
ją. Po trzecie – i tutaj najważniejsze – 
pełni on rolę prewencyjną, jest swo-
istym odstraszaczem. Przy takiej ilości 
kamer wandal powinien się dwa razy 
zastanowić, zanim wyciągnie spray 
czy kopnie w drzwi wyrywając je z za-
wiasów– przestrzega Bugajczyk.

Pierwsze efekty już są. –  Udało się 
nam już ująć kilku nieletnich wandali, 
którzy zniszczyli ścianę w nowo po-
wstałej poczekalni. Dzięki nagraniom 
nie było wątpliwości, kto zniszczył 
mienie galerii. Sprawcy zostali pocią-
gnięci do odpowiedzialności, a za szko-
dy musieli zapłacić rodzice. Takie sa-
me efekty osiągnęliśmy pociągając do 
odpowiedzialności osoby, które stwa-
rzały zagrożenie na parkingu swoimi 
popisami – podsumowuje przedstawi-
ciel galerii. kg

Z prokuratory  
do psychiatryka

Wyrzuciła 
dziecko 

przez okno
Dokończenie ze str. 1

W postępowaniu prokurator przedstawił Graży-
nie P. zarzut usiłowania zabójstwa dziecka i spowo-
dowania u niego obrażeń ciała. Grażyna P. przyzna-
ła się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i 
stwierdziła, że nie potrafi wyjaśnić motywów swoje-
go zachowania. - Złożone przez nią wyjaśnienia 
wskazywały na uzasadnione wątpliwości co do sta-
nu zdrowia psychicznego podejrzanej. Powołani w 
sprawie biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że z 
powodu choroby psychicznej, w chwili popełnienia 
zarzucanego jej czynu Grażyna P. miała zniesioną 
zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowa-
nia swoim postępowaniem (tzw. niepoczytalność). 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego osoba taka 
nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności 
karnej. Jednocześnie biegli uznali, że istnieje wyso-
kie prawdopodobieństwo, iż pozostając na wolności, 
Grażyna P. ponownie popełni czyn zabroniony o 
znacznej społecznej szkodliwości – wyjaśnia proku-
rator Ozimek.

Prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Czę-
stochowie z wnioskiem o umorzenie postępowania 
karnego przeciwko Grażynie P. i umieszczenie jej w 
zakładzie psychiatrycznym. Wobec kobiety zastoso-
wano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowe-
go aresztowania.
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Akademia im. Jana Długosza ma ponad 65 000 absol-
wentów. Obecnie na uczelni kształci się ponad 5 tysięcy 
studentów (200 doktorantów, blisko 100 obcokrajowców, 
około 650 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku) na po-
nad 40 kierunkach i 100 specjalnościach.
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Laury Słowaków: 
wyróżnienia i sukcesy

Pożegnanie klas III 
– „Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że Ci 

się to przytrafiło” G.G. Marquez

Kossakowski w murach I LO 

Dzień Otwarty w Słowaku 

Ahoj Praha!!

75. rocznica powstania 
w Getcie Warszawskim

Od 5 do 12 kwietnia uczniowie naszej 
szkoły pod opieką p. Agnieszki Mrowiec-
-Smagi i p. Joanny Tatarczyk uczestniczyli 
w ekscytującej wyprawie do Szkocji i Holan-
dii. Pierwszy dzień spędziliśmy w Amsterda-
mie – mieście rowerów. Odbyliśmy rejs ka-
nałem podziwiając malowniczą panoramę 
miasta, urokliwe kamieniczki i barki miesz-
kalne. Następnie odwiedziliśmy Rijksmu-
seum, w którym mogliśmy obejrzeć dzieła 
m.in. Van Gogha i Rembrandta. Wieczorem 
skierowaliśmy się w stronę portu, aby pro-
mem udać się do Szkocji. Po nocy spędzo-
nej na morzu przypłynęliśmy do Newcastle. 
Przejeżdżając przez okolice Wału Hadriana 
dotarliśmy do Stirling – miejsca z jednym 
z najładniejszych szkockich zamków oraz 
pomnikiem bohatera narodowego Szkocji – 
Williama Wallace’a. Następnego dnia udali-
śmy się do Edynburga. Zobaczyliśmy maje-
statyczny zamek na wzgórzu, nowoczesne 
muzeum whisky, rezydencję rodziny królew-
skiej oraz szkocki parlament. Przeszliśmy 
również główną ulicą handlową, Royal Mile. 
Kolejnego dnia przemierzaliśmy Highlands 
poprzecinane jeziorami, góry Kaledońskie, 
Grampiany, Dolinę Glencoe, po a punktem 
końcowym był dom najsławniejszego szkoc-

kiego potwora – Nessie. Szóstego dnia prze-
jechaliśmy do Newcastle, gdzie widzieliśmy 
zamek, katedrę i centrum miasta. Ostatni 
dzień naszej wycieczki spędziliśmy w Holan-
dii w ogrodach Keukenhof, gdzie mieliśmy 
okazję podziwiać najpiękniejszą uprawę tuli-
panów w Europie. Po południu pojechaliśmy 
do Hagi - siedziby pary królewskiej, parla-
mentu oraz Trybunału Sprawiedliwości. Wy-
cieczka była wspaniałą przygodą. Poznali-
śmy kulturę, architekturę i historię innych na-
rodów. Rozsmakowaliśmy się w regional-
nych daniach oraz nawiązaliśmy ciekawe 

znajomości. W naszych sercach na długo 
pozostanie smak haggis, holenderskiego 
śledzia, sera czy nieustanny widok owiec pa-
sących się na górskich łąkach, których grani-
ce wyznaczają charakterystycznie kamienne 
murki. Aby wyrazić wdzięczność za przeży-
cie tych wspaniałych chwil, wyprawę zakoń-
czyły głośne brawa dla naszych wspaniałych 
organizatorek i pana przewodnika. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejną podróż na Wy-
spy Brytyjskie.

Klasa 2 b, Michał Kot, Kacper 
Pietruszka, Wiktoria Latacz, Anna Maj

Wiosna obfitowała w kolejne sukcesy 
uczniów I LO! Z dumą prezentujemy efekty 
ciężkiej pracy i zaangażowania naszych 
uczniów i ich nauczycieli.

Dominika Filipiak oraz Krzysztof Pi-
wódzki zostali finalistami Olimpiady Literatu-
ry i Języka Polskiego. Konrad Skrzypczyk 
z klasy IIe uzyskał tytuł finalisty II edycji Olim-
piady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obron-
ności. Maciej Kulisz z klasy IIIa został finali-
stą Olimpiady Wiedzy o Prawie, Pola Miel-
czarek z klasy IIIa i Patrycja Leszczyńska 
z klasy Ib zostały finalistkami XXVIII Olim-
piady Teologii Katolickiej. Iga Kugiel z klasy 
IIIb uzyskała tytuł laureata Olimpiady o Me-
diach. I LO im. J. Słowackiego może po-
szczycić się sukcesami w Olimpiadzie Wie-
dzy Historycznej. Wiktoria Więckowska 
z klasy Ia i Władysław Dyjan z klasy IIa uzy-
skali tytuł laureata, a Mateusz Stoparek 

z klasy IIa - tytuł finalisty. Władysław Dyjan 
został także finalistą Olimpiady Wiedzy o III 
RP oraz laureatem etapu okręgowego Olim-
piady Wiedzy o Społeczeństwie (Captiosh) 
oraz uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy 
o Społeczeństwie. Gratulujemy! 

 Rafał Tyc z klasy IIa został finalistą Olim-
piady Wiedzy o Unii Europejskiej (CAPTIO-
SH). Jakub Piech uczeń klasy III D uzyskał 
tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady 
o Diamentowy Indeks AGH - Geografia 
z Elementami Geologii.

Natalia Cieślak z klasy IIb zakwalifikowa-
ła się do etapu centralnego XVI edycji Olim-
piady Znajomości Afryki. W zawodach II 
stopnia (okręgowych) XLIX Olimpiady Języ-
ka Rosyjskiego wynik wyróżniający i II miej-
sce zajęła Katarzyna Isajewa z klasy IIId. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Karolina Staszewska

Dzień 27 kwietnia niewątpliwie pozostanie niezapomniany przez 
uczniów klas trzecich. Uczniowie z młodszych klas zadbali o to, aby 
ich pożegnanie było wyjątkowe. Przygotowali niezwykłą akademie 
utrzymaną w klimacie tak uwielbianych przez wielu „Gwiezdnych Wo-
jen”. Zadbali również doskonale o oprawę muzyczną i graficzną. Był 
to czas pełen wspomnień i wzruszeń. 

W tym roku przyznane zostały wyróżnienia w następujących kate-
goriach: „Osobowość Naukowa” - za wybitne osiągnięcia w nauce – 
tę nagrodę otrzymał Piotr Orłowski.  „Osobowość Naukowa – Olimpij-
czyk”  - za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych o za-
sięgu ogólnopolskim. Nagrodę otrzymała Dominika Filipiak.  „Osobo-
wość Artystyczna” - za wyróżniającą się działalność artystyczną, W 
tym roku mamy aż 3 wyróżnione osoby: Katarzynę Bukałę, Katarzy-

nę Błaszczyk oraz Paulinę Krawczyk. Nagrody dla wyróżnionych 
ufundowało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO.

72 uczniów otrzymało z rąk pani dyrektor Małgorzaty Kaim i wy-
chowawców świadectwa z wyróżnieniem. Wzruszeń dostarczyły 
przygotowane przez poszczególne klasy filmiki podsumowujące trzy 
lata nauki i wspólnej zabawy. Grupa maturzystów z klas III a i III b 
przygotowała niespodziankę dla rówieśników - uświetniając swoimi 
występami akademię. Nam pozostaje podziękować im za te trzy la-
ta, które spędzili w murach I Liceum i życzyć powodzenia na maturze 
oraz w późniejszym, dorosłym życiu. Parafrazując słowa wypowie-
dziane przez Bena Kenobiego (Obi Wan Kenobi): Maturzyści, niech 
moc będzie z Wami!!!

Julia Gawęda, kl. II c

17 kwietnia społeczność szkolna miała 
okazję spotkać się z niezwykłym człowie-
kiem. Był to Przemysław Kossakowski, autor 
programów TTV takich jak: „Kossakowski 
szósty zmysł” czy „Kossakowski inicjacja”. 
Podczas spotkania gość opowiedział nam 
o ścieżce swojej kariery oraz ekstremalnych 
sytuacjach, które spotykały go podczas na-
grywania. Publiczność słuchała z zaintere-
sowaniem oraz chętnie zadawała pytania. 
Uczniowie mieli też okazję do porozmawia-
nia osobiście z idolem i zrobienia zdjęcia, czy 
otrzymania autografu.  

Julia Gawęda, klasa II c

Poniedziałek 23.04 był bardzo ważnym 
dniem dla całej społeczności I LO. Tego dnia 
odbywał się u nas Dzień Otwarty, podczas 
którego nasi koledzy i koleżanki ze szkół 
gimnazjalnych mogli zwiedzić naszą szkołę i 
zapoznać się z ofertą edukacyjną. Od same-
go rana w szkole panowała atmosfera eks-
cytacji, a uczniowie i nauczyciele szykowali 
się na przyjęcie gości. Punktualnie o godzi-
nie 9 przywitaliśmy pierwszych gimnazjali-
stów. Oprócz standardowego zwiedzania, 
czekało na nich wiele różnych atrakcji i poka-
zów. O godzinie 10:00 rozpoczęło się spo-
tkanie olimpijczyków z p. dyrektor Małgorza-
tą Kaim, która przedstawiła najważniejsze in-
formacje na temat sukcesów olimpijskich 

w I LO. Pobyt w szkole umilały pokazy ta-
neczne, układy cheerleaderek i poka-
zy  akrobatyczne wykonywane przez wielu 
utalentowanych uczniów Słowaka. W sali wi-
dowiskowej miała miejsce premiera spekta-
klu pt. „Ludowa Zabawa” wg. K.I. Gałczyń-
skiego, przygotowanego przez koło teatralne 
aktora Marka Ślosarskiego. Na każdym pię-
trze znaleźć można było stoiska poszczegól-
nych kół zainteresowań, działających w na-
szym liceum, a nauczyciele zapraszali na 
lekcje otwarte i zachęcali do wzięcia udziału 
w grach, zabawach i ćwiczeniach on-line. 
Swoją obecnością zaszczycił nas także ze-

spół The Galahads oraz młodzi artyści z Ze-
społu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrow-
skiego. Na sali gimnastycznej natomiast, na-
si goście mogli dowiedzieć się, jakie profile 
będą funkcjonować w szkole od września. 
Uczniowie I LO chętnie dzielili się swoim do-
świadczeniem i przeżyciami, opowiadając 
gimnazjalistom o atmosferze panującej w 
„Słowaku”. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się też fotobudka. Od przybyłych gości 
usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii i ma-
my nadzieję, że równie licznie przybędą oni 
w nasze mury 1 września. 
 Eryk Kawecki IIa

22-osobowa grupa uczniów I Liceum, 
pod opieką p. prof.: Anity Pióro i Eweliny Ry-
gał, zwiedzała jedną z najpiękniejszych stolic 
europejskich – czeską Pragę. Stolica Czech 
powitała nas piękną, słoneczną pogodą i 
wielkim międzynarodowym tłumem zwiedza-
jących. Ogromne wrażenie zrobiły na nas 
wspaniałe zabytki miasta położone po obu 
stronach Wełtawy. Zwiedzaliśmy Hradczany 
ze wspaniałą Katedrą św. Wita i spacerowa-
liśmy po uliczkach Malej Strany. Byliśmy w 
żydowskiej dzielnicy Josefov (która słynie 
również z legendy o Golemie) i na Placu Wa-
cława. Niezwykłe wrażenie, mimo bardzo 
dużej liczby turystów, zrobił na nas Most Ka-
rola, pochodzący z XIV w i strzeżony przez 
kilkanaście gotyckich figur świętych. Bardzo 
ciekawym punktem naszej wycieczki było 
zwiedzanie Muzeum Miniatur, w którym 

można zobaczyć najmniejszą książkę świata 
o rozmiarze 0,9 x 0,9 mm, czy karawanę 
wielbłądów przechodzących przez ucho 
igielne. Miasto urzekło nas swoim klimatem i 
pięknem. Mimo wielu wrażeń pozostał jed-
nak pewien niedosyt, dlatego wielu z nas 
chętnie jeszcze do Pragi wróci....

Kl. IIb

 19 kwietnia 2018 przypadała 75. rocz-
nica wybuchu powstania w Getcie War-
szawskim. Na terenie całego kraju zorgani-
zowane zostały obchody tego wydarzenia, 
w które włączyli się również uczniowie i na-
uczyciele z naszego liceum. Delegacja 
uczniów pod opieką p. dyrektor Małgorzaty 
Kaim, prof. Urszuli Zaleskiej i prof. Agniesz-
ki Mrowiec–Smagi udała się tego dnia do 
Muzeum Żydów Częstochowian. Podczas 
odbywającej się tam uroczystości, ucznio-
wie zaprezentowali swe zdolności recyta-

torskie oraz wokalne, obecny był tam także 
poczet sztandarowy. Słowacy wykazali się 
niebagatelnym talentem, co potwierdziły 
gorące owacje ze strony zgromadzonej pu-
bliczności. Kolejna część uroczystości mia-
ła miejsce przed pomnikiem Ofiar Getta, 
gdzie kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele 
władz miasta. Następnie, nasi uczniowie 
rozdawali mieszkańcom miasta symbolicz-
ne, papierowe żonkile, będące symbolem 
obchodzonej rocznicy.

Eryk Kawecki IIa



Święto rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w TZN-ie
Jak co roku tuż przed majowym weekendem 

cała duża społeczność TZN-u zebrała się na sali 
gimnastycznej na uroczystym apelu by uczcić 
kolejną rocznicę uchwalenia ustawy, która stała 
się symbolem polskiej myśli oświeceniowej.

Niektórzy zastanawiają się czasem, dlaczego 
od tylu lat Polacy aż tak uroczyście świętują 
uchwalenie konstytucji majowej, skoro tak szybko 
została obalona i nie zdążyliśmy z niej skorzystać. 
Otóż – należy ją świętować z myślą, że gdyby jej 
elementy były w całości wprowadzane w życie, 
stalibyśmy się nowoczesnym, silnym, dobrze za-
rządzanym państwem i możliwe, że historia była-
by dla nas bardziej łaskawa. Mało tego, mieliśmy 
taki dokument pierwsi w Europie! A tak- niestety 
– już w momencie jej uchwalania zbierały się nad 
nią czarne orły zaborców, które nie pozwoliły ani 
jej ani naszemu państwu rozkwitnąć pełnią barw. 
Dokładając do tego postępowanie zdrajców naro-
du – dbających tylko o własne sprawy, zaprzeda-
nych obcym państwom przeciwników zmian – nie 
było szans skorzystać z tych nowoczesnych, ko-
rzystnych dla kraju rozwiązań. 

Tegoroczny apel został skonstruowany przez 
organizatorki – nauczycielki historii – mgr Iwo-
nę Anioł-Pianko i Małgorzatę Mackiewicz na za-
sadzie rozmowy o tym dokumencie - dlaczego 
miał takie wielkie znaczenie dla naszych dziejów, 
w jakich okolicznościach był uchwalany przez 
sejm, jak był przyjęty przez społeczeństwo. Je-
den z występujących uczniów – Benjamin Lu-

dziński z klasy 3 h omówił symbolikę obrazu Ja-
na Matejki przedstawiającego dzień 3 Maja 
1791 r. wyświetlonego na potrzeby uroczystości 
na dużym ekranie. 

Bardzo ważną rolę w inscenizacji miała też 
muzyka klasyczna, idealnie dobrana do tekstu, 
podkreślająca poszczególne omawiane elemen-
ty - nadzieję na lepsze, radość z sukcesu, ale też 
tragiczny upadek tego, co zostało osiągnięte. 

By wymagać od młodzieży szacunku dla 
przeszłości i pamięci, musimy jej tego nauczyć – 

pokazać, co jest ważne. Jest to troska o przy-
szłość narodu, a tą przyszłością jest przecież 
młode pokolenie.

Całość zakończyło radosne wezwanie arty-
stów do wspólnego świętowania tego wydarze-
nia. W uroczystym apelu wystąpili: Anna Mruk i 
Aleksandra Grygiel z klasy 1 f, Kacper Soborak z 
klasy 2 L, Benjamin Ludziński z klasy 3 h, obsłu-
gą techniczną zajmowali się: Konrad Marcjanek 
i Zbigniew Czarnota z klasy 3 a. 

Iwona Anioł-Pianko
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„Natura Źródłem Naszego Bogactwa” 
– spotkania programu Erasmus+ w Nijar i Makó

W marcu i kwietniu 2018 roku uczniowie 
oraz nauczyciele Technicznych Zakładów Na-
ukowych w Częstochowie uczestniczący w pro-
jekcie „Natura Źródłem Naszego Bogactwa” 
programu Erasmus+ wzięli udział w dwóch kolej-
nych spotkaniach programowych będących uzu-
pełnieniem i kontynuacją działań prowadzonych 
w międzynarodowej grupie partnerskiej od 
sierpnia 2016 roku. 

Spotkanie marcowe miało miejsce w Hiszpa-
nii, w miejscowości Nijar położonej kilkanaście 
kilometrów od Almerii, jednego z miast połu-
dniowego regionu Andaluzja. Podczas pięciu dni 
partnerzy z Hiszpanii, Turcji, Czech, Węgier i Pol-
ski pracowali wspólnie, aby zrealizować zadania 
zgodnie z programem wizyty, której głównym 
tematem były odnawialne źródła energii, ochro-
na zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, oraz 
umiejętność wykorzystania bogactw natural-
nych w sposób niezagrażający środowisku. 

Pierwszy dzień spotkania wypełniony był za-
jęciami lekcyjnymi, podczas których dużą rolę 
odgrywały nowoczesne technologie i zastoso-
wanie programów edukacyjnych, w tym aplika-
cji Kahoot pozwalającej na interaktywny udział 
młodzieży w zajęciach przy użyciu urządzeń mo-
bilnych. Zajęcia edukacyjne uzupełniły prezenta-
cje filmów dokumentalnych o charakterze ekolo-
gicznym – „3 Magic Rs – Reduce, Recycle, Re-
use” – w których każdy z krajów uczestniczą-
cych w spotkaniu przedstawił swoją propozycję 
współczesnego stylu życia w poszanowaniu 
przyrody i bogactw naturalnych, przy rozsądnym 
i ograniczonym zużyciu energii, oraz odpowied-
nim gospodarowaniu dobrami materialnymi. 
Oprócz filmów uczniowie przedstawili również 
swoje prezentacje dotyczące endemicznych ga-
tunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla 
danego regionu. Dzień zakończył się spotkaniem 
z władzami Nijar w lokalnym ratuszu oraz space-
rem po pięknej okolicy.

Na kolejne dni zaplanowano wycieczki i zaję-
cia warsztatowe, podczas których gospodarze 
spotkania pokazali jak ważne dla regionu Anda-
luzji jest wykorzystanie energii słonecznej i wia-
trowej, klimatu oraz ukształtowania terenu do 
produkcji ekologicznej żywności i energii elek-
trycznej, bez której współczesne społeczeństwo 
nie byłoby w stanie funkcjonować. Wizyta w 
elektrowni słonecznej nie tylko zaprezentowała 
ogromną moc jaką może dać odpowiednio sku-
piona energia słoneczna, ale także zwróciła 
uwagę na korzyści płynące z korzystania z odna-
wialnych źródeł energii w obliczu kończących 
się zasobów paliw kopalnych na świecie. W 
trakcie wycieczki do wytwórni oliwy w Tabernas 
odwiedzającym zaprezentowano skomplikowa-
ny proces uzyskiwania oliwy Extra Virgin, oraz 
jej właściwości odżywcze ogromnie ważne dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie-
bywale ciekawym doświadczeniem była rów-
nież wizyta w instytucie IFAPA, który prowadzi 
badania naukowe i wprowadza w życie nowe 
technologie wykorzy-
stywane w ekologicz-
nej uprawie warzyw i 
owoców, całkowicie 
pozbawionej środków 
chemicznych. W re-
zultacie, uprawiane w 
ten sposób warzywa i 
owoce są bardzo 
chętnie kupowanym 
produktem lokalnym przez konsumentów w ca-
łej Europie, co napędza gospodarkę regionu i 
sprawia, że Almeria jest cenionym producentem 
bardzo wysokiej jakości żywności. Podczas wi-
zyty w IFAPA młodzież i nauczyciele brali udział 
w pokazach przyrodniczych i eksperymentach 
laboratoryjnych, mieli również okazję przekonać 
się jak smakują warzywa uprawiane w sposób 
naturalny. 

Spotkanie w Nijar było również okazją do po-
dziwiania piękna lokalnej przyrody, przybierają-
cej różnorodne formy w parku narodowym Cabo 
de Gata, położonym wzdłuż linii brzegowej. Park 
posiada status „Rezerwatu Biosfery” nadany 
przez UNESCO i jest uważany za jeden z najpięk-
niejszych i najdzikszych obszarów ziemi. Charak-
terystyczne dla parku czerwone i pomarańczowe 
formacje skalne są pozostałością po aktywności 
wulkanicznej. Uczestnicy spotkania odwiedzili 
znajdującą się na terenie parku plażę El Playazo, 

będącą szczególnie cennym obszarem ze wzglę-
du na występującą tam roślinę – Posidonię, któ-
ra w naturalny sposób chroni obszar brzegowy 
parku przed nadmierną erozją. Kulturalnym uzu-
pełnieniem programu spotkania była całodnio-
wa wycieczka do odległej Granady i zwiedzanie 
bajecznie kolorowych ogrodów Alhambry, arab-
skiej twierdzy będącej przed laty siedzibą mau-
retańskich kalifów. Twierdza wraz z otaczający-
mi ją ogrodami została wpisana w 1984 roku na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Spotkanie w Hiszpanii było niezmiernie inte-
resujące zarówno ze względu na swoją ciekawą 
tematykę jak i różnorodny sposób przekazywa-
nia informacji. Zajęcia i warsztaty plenerowe 
szczególnie upodobali sobie uczniowie, którzy tę 
formę przekazywania wiedzy uznali za najbar-
dziej efektywną. Z tych doświadczeń skorzystali 
również gospodarze ostatniego spotkania, które 
odbyło się w kwietniu 2018 roku w Makó, na po-
łudniu Węgier. Choć nadrzędnym celem spotka-
nia było podsumowanie i ewaluacja projektu, nie 
zabrakło także otwartych innowacyjnych lekcji, 
warsztatów artystycznych, zajęć plastycznych, 
wycieczek krajoznawczych i pokazów nauko-
wych. Różnorodne i dobrze zaplanowane zajęcia 
sprawiły, iż każdy z uczestników znalazł dla sie-
bie coś interesującego.

Z pewnością niezwykłym doświadczeniem 
była wizyta na Uniwersytecie w Szeged, podczas 
której zorganizowano specjalny pokaz doświad-
czeń laboratoryjnych, uzupełniony wykładem 
astronomicznym oraz zwiedzaniem wydziału na-
uk przyrodniczych dysponującym imponującą 
kolekcją eksponatów zwierząt pochodzących z 
najbardziej odległych rejonów świata. Z kolei wi-
zyta w instytucie w Kecskemet była swego ro-
dzaju wycieczką w przyszłość, gdyż uczestnicy 
spotkania wzięli udział w prezentacji prototypu 
samochodu napędzanego wyłącznie energią sło-
neczną. Skonstruowany w Kecskemet samochód 
elektryczny to dowód na to, że niezwykłe rozwią-
zania konstrukcyjne i odnawialne źródła energii 
stanowią podstawę nowoczesnej technologii 
przyszłości. 

Spotkanie w Makó, podobnie jak spotkanie w 
Nijar, zwracało uwagę uczestników na koniecz-
ność ochrony środowiska naturalnego oraz wska-
zywało na nierozerwalny związek człowieka z na-
turą. Wycieczki do Feher-tó i parku narodowego 
Kiskunsag podkreślały piękno lokalnej przyrody, 
ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnej fau-
ny zamieszkującej tamtejsze tereny.  Największą 

atrakcją parku 
jest możliwość 
bliskiego kon-
taktu z nie-
zwykle intere-
sującą paster-
ską kulturą 
Węgier. Biorą-
cy udział w 
wycieczce mo-
gli zobaczyć 

tam stada wypasanego bydła i owiec, wydmy i ja-
łowcowe zarośla, wzięli też udział w pokazie kon-
nym na jednym z rancz, gdzie w mistrzowski spo-
sób zaprezentowano użytkową sztukę jeździecką. 

Dzień kończący spotkanie w Makó był jedno-
czenie dniem podsumowującym całą dwuletnią 
współpracę wszystkich partnerów w projekcie. 
Wśród pokazów filmowych i prezentacji będą-
cych stałym punktem każdego spotkania, nie za-
brakło miejsca na podziękowania za szczególny 
wkład w realizację projektu: zespół z Technicz-
nych Zakładów Naukowych został wyróżniony za 
prowadzenie międzynarodowej strony interneto-
wej i utrwalanie wszystkich spotkań projekto-
wych w formie filmów dokumentalnych będą-
cych niezwykłą pamiątką wspólnych działań w 
programie Erasmus+.

Ewelina Kołodziejczyk-Łuniewska
członek zespołu koordynującego 

program Erasmus+

Szanujmy wspomnienia…, czyli o pożegnaniu maturzystów
„Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg…”

                            Adam Asnyk

Słowa autora wiersza „Do młodych” stały 
się myślą przewodnią uroczystości pożegnania 
uczniów klas czwartych, która odbyła się w piąt-
kowe popołudnie 7 kwietnia 2018 roku w Tech-
nicznych Zakładach Naukowych im. gen. Włady-
sława Sikorskiego w Częstochowie. 

Część oficjalną zainicjowało wprowadzenie 
sztandaru Technicznych Zakładów Naukowych 
oraz odśpiewanie hymnu narodowego , po któ-
rym nastąpiła uroczysta zmiana składu pocztu 
sztandarowego. Następnie głos zabrał dyrektor 
mgr inż. Karol Kaczmarek, który powitał wszyst-
kich zebranych gości, w szczególności opuszcza-
jących mury technikum absolwentów oraz złożył 
podziękowania ich rodzicom za ofiarną działal-
ność na rzecz szkoły i aktywne uczestnictwo w 
jej życiu. Nie zabrakło również życzeń pomyślnie 
zdanych egzaminów maturalnych oraz przyjęcia 
na wymarzony kierunek studiów. 

Przed rozpoczęciem części artystycznej 
przedstawiciele maturzystów: Jagoda Cioch i To-
masz Tomasik złożyli w imieniu wszystkich zgro-
madzonych rówieśników podziękowania za 
wspólnie spędzony czas oraz wyrozumiałość i 
cierpliwość, jaką darzyło ich grono pedagogicz-
ne. Następnie uczniowie klas czwartych w ge-
ście podziękowania rozdali kwiaty dyrekcji oraz 
wychowawcom, a chwilę później ci, którzy naj-
bardziej się wyróżnili ,sami zostali obdarowani 
świadectwami z paskiem, statuetkami oraz na-

grodami za indywidualne osiągnięcia w różnych 
dziedzinach sportowych bądź naukowych . 

Po oficjalnej nastąpiła artystyczna część 
przedstawienia przygotowana przez uczniów 
pod kierunkiem trzech pań matematyczek z na-
szej szkoły: Eweliny Cichoń- Koceli, Agnieszki 
Gawron i Anety Szwedzińskiej. 

Część tę rozpoczął niezwykle wzruszający 
występ Jagody Cioch, która wykonała utwór 
Skaldów „Szanujmy wspomnienia”. Uczennica 
swym pięknym głosem przekonywała, że:
„ Co było, to było, co może być - jest
A będzie to, co będzie.
Lecz zawsze to miło, że nie brak nam miejsc, 
Do których wracamy z pamięcią”

Od tego momentu apel poprowadzili ucznio-

wie klasy III m: Piotr Całus i Paweł Kazik, którzy 
mądrymi sentencjami scalali to, co działo się na 
scenie. A na scenie zagościła muzyka. Patrycja 
Ucieklak zauroczyła widzów swą interpretacją 
piosenki „Karmelowe”. Damian Jasiński mi-
strzowsko grał na tubie, a tancerze przenieśli ze-
branych do baśniowej krainy zachwycająco od-
tańczonymi walcem i tangiem.

Na zakończenie zgromadzeni na uroczystości 
odśpiewali wraz z Jagodą Cioch piosenkę Anny 
Jantar.

Wydawało się, że każdy z tych młodych ludzi 
uwierzył słowom piosenki, że:
„To, co mam ,
To radość najpiękniejszych lat, to, co mam, 
to serce, które jeszcze na wszystko stać.
To, co mam,
To młodość, której nie potrafię kryć, 
To wiara, że naprawdę umiem żyć- umiem żyć.”

A.  Ciepiela
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Kierunek technik elektryk

Kierunek technik mechanik

Kierunek technik urządzeń 
dźwigowych

Kierunek elektryk

Kierunek elektromechanik pojazdów
samochodowych

Kierunek mechanik pojazdów 
samochodowych

Kierowca mechanik

Autorzy prezentacji: Krzysztof Dobrakowski, Ewa Teperska, Dominik Wołyniec



VI Regionalny Konkurs Piosenki 
Niemieckojęzycznej „Jeder kann singen”

W Zespole Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w Częstochowie od-
był się VI Regionalny Konkurs Pio-
senki Niemieckojęzycznej „Jeder 
kann singen” pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka, które-
go celem było m. in. propagowanie 
nauki języka niemieckiego oraz 
kultury języka i żywego słowa, a 
także kształtowanie postawy 
otwartości i tolerancji wobec in-
nych narodów, ich kultury i języka. 
Konkurs został zorganizowany 
przez Joannę Kramer, Dorotę Wój-
cik i Janusza Posturzyńskiego.  Na 
scenie Żeromskiego zaprezento-
wali się uczniowie szkół gimnazjal-
nych i siódmych klas szkół podsta-
wowych z Częstochowy i regionu: 
Kłobucka, Koniecpola, Lelowa, Pa-
nek i Żytna.

Uczestnicy muzycznych zmagań 
prezentowali wysokie umiejętności 
wokalne, zachwycili jurorów dojrza-
łością w interpretacji utworów oraz 
swobodą i poprawnością śpiewania 
w języku niemieckim. Po burzliwych 
obradach wyłoniono zwycięzców:

I miejsce uzyskała Katarzyna 
Utratny, uczennica  2 klasy Gimna-
zjum Publicznego im. K.I. Gałczyń-
skiego w Żytnie; opiekun Marta 
Oracz

II miejsce   ex aequo zajęły Julia 
Chudzik z 7 klasy SP nr 36 im Pol-
skich Olimpijczyków w Częstocho-
wie;  opiekun Anna Kamosińska 
oraz Hanna Wójcik z 7 klasy SP nr 3 
im. Jana Pawła II w Kłobucku; opie-
kun Katarzyna Kochalska

III miejsce zajęła Maryna Serwe-
ta, uczennica 3 klasy   Gimnazjum 
im. S. Staszica w Pankach; opiekun 
Ewa Serweta

wyróżnienia odebrali: duet 
Agnieszka Łysakowska i Przemysław 
Suliga z 3 klasy Katolickiego Gimna-
zjum SPSK im. Matki Bożej Jasno-
górskiej w Częstochowie, opiekun 
Barbara Borzuchowska-Stępień, ze-
spół: Arkadiusz Dłubak, Maja Grzyb, 
Mikołaj Kurek, Natalia Portas –Pisa-
rek, Maciej Rogowski, Jakub Zatoń z 
3 klasy Gimnazjum nr 14 (obecnie 
SP nr 29) w Częstochowie; opiekun 
Ewelina Brodzińska    i Magdalena 
Kempa

Laureaci nagrodzeni zostali dy-
plomami oraz albumami i książka-
mi. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy za udział a opiekunowie 
podziękowania za przygotowanie 
uczniów do konkursu. Dziękujemy 
Uczniom i ich Nauczycielom za 
piękne przygotowanie i zaprezento-
wanie się w naszej szkole.

Joanna Kramer
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III miejsce w Regionalnym Konkursie Wizażu
 pt.: „Kosmiczna Awangarda”

Trzy uczennice klas fry-
zjerskich wraz z  wybranymi 
przez siebie modelkami 
uczestniczyły w  V Regional-
nym Konkursie Fryzjerskim 
pt. ”Kosmiczna Awangarda”, 
który odbył się w  siedzibie 
Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
i  Praktycznego w  Będzinie. 
Konkurs został objęty hono-
rowym patronatem przez po-
słankę do Parlamentu Euro-
pejskiego, Jadwigę Wiśniew-
ską oraz starostę będzińskie-
go, Arkadiusza Watołę. 

W  rywalizacji wzięło 
udział dziewięć drużyn, wy-
łonionych spośród finalistów 
konkursów wewnątrzszkol-
nych z obszaru województwa 
śląskiego.  Zadaniem zawod-
ników było wykonanie fryzur 
oraz makijażu i ubioru zgod-
nych z tematem „Kosmiczna 

Awangarda”. 
Przez godzinę można było 

śledzić poczynania naszych 
uczennic, które „wyczarowa-
ły” prawdziwe dzieła sztuki 
fryzjerskiej:
- kl. IM Paulina Wójcik (fry-

zjerka), Ewa Brondel (mo-
delka)

- kl. IIF  Monika Fidura (fry-
zjerka), Natalia Socha (mo-
delka)

- kl.IIIF  Kamila Kwoka (fry-
zjerka), Klaudia Caban 
(modelka)
 Ostatecznie III  miejsce 

zajęła Kamila Kwoka. Należy 
również nadmienić, że 
w  przygotowaniu uczennic 
do konkursu brały udział 
wszystkie nauczycielki fry-
zjerstwa pracujące w  naszej 
szkole.

mgr Sława Pluta
mgr Judyta Jagusiak

Praktyki zagraniczne 
uczniów ZSTiO

Po raz kolejny, ramach unijnego 
projektu POWER VET, na mie-
sięczne praktyki do Włoch udali się 
uczniowie naszego zespołu. Po raz 
pierwszy byli to uczniowie zdoby-
wający zawód technika informaty-
ka. Jako, że jest to pierwszy rocz-
nik zdobywający ten zawód, prze-
cierali oni szlaki dla kolejnych grup, 
które na pewno pojadą do Rimini 
już za rok. Na lotnisku w  Bolonii 

naszych uczniów powitali przed-
stawiciele włoskiej strony organi-
zatorów praktyk „SistemaTuri-
smo”, a  następnie wszyscy zostali 
przewiezieni do rezydencji w tury-
stycznej części Rimini, która znaj-
duje się 200 metrów od nadmor-
skiej plaży. 

Pierwszy tydzień praktyk był 
bardzo intensywny, gdyż ucznio-
wie zapoznawali się z pracodawca-
mi, przechodzili przez rozmowy 
kwalifikacyjne w  języku angiel-
skim, a jednocześnie uczęszczali na 
kurs języka włoskiego, po ukończe-
niu którego  otrzymali stosowne 
certyfikaty. Pozostałe tygodnie wy-
pełniały głownie praktyki w cieka-
wych firmach z sektora IT, w czasie 
których mogli nauczyć się jak wy-
gląda praca informatyka za grani-
cą. Mogli też poznać inną kulturę 
oraz zwyczaje w pracy, które odro-
binę różnią się od naszych polskich 
standardów. Ciekawostką we Wło-

szech, jak i w większości krajów po-
łudniowej Europy, jest to, że tuż po 
południu włosi zamykają swoje fir-
my i udają się sjestę, czyli na kilku-
godzinną przerwę, w czasie której 
spożywają posiłki i odpoczywają od 
codziennych obowiązków. Podczas 
miesięcznego pobytu w  Riminii 
uczniowie wzbogacili swoją wiedzę, 
nabyli doświadczenie  oraz zoba-
czyli, czym różni się praca w Polsce 

i za granicą. 
Oprócz pracy uczniowie mogli 

korzystać z  uroków włoskiego kli-
matu i  zachwycać się przyrodą, 
a w czasie wolnym mieli zagwaran-
towane liczne atrakcje. Jedną z nich 
była niezapomniana wycieczka do 
znanej na całym świecie Wenecji, 
którą co roku odwiedza wiele milio-
nów turystów z różnych krajów. In-
ną równie ciekawą atrakcją była wy-
cieczka do pobliskiego państwa San 
Marino, które jest jednym z  naj-
mniejszych państw świata oraz naj-
starszą w świecie republiką, z czego 
mieszkańcy są bardzo dumni. 
Uczniowie w  wolnym czasie mogli 
też zwiedzać samo Rimini, które 
również jest miastem historycz-
nym, posiada wiele starożytnych 
zabytków, a jego historia sięga po-
czątków Cesarstwa Rzymskiego.

Po zakończeniu praktyk ucznio-
wie wypełniali dokumentację koń-
cową w  języku angielskim, co było 
dużym plusem, gdyż oprócz zdoby-
wania umiejętności zawodowych 
pozwalało na doskonalenie języka 
obcego.Praktyki zostały zakończo-
nemitingiem ewaluacyjnym, gdzie 
uczniowie mogli dokonać swojej sa-
mooceny, podsumować to, czego 
nauczyli się podczas tego miesiąca.
Potwierdzeniemich umiejętności 
był otrzymany certyfikat ukończe-
nia praktyk z  oceną wystawioną 
przez pracodawcę, co na pewno 
zwiększa ich szanse na rynku pracy.

mgr Rafał Nocuń
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę budowlaną 1600 m2. 

Kolonia Borek. Tel. 506 787 261 
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

n WYNAJMĘ dla siebie pokój w Częstochowie 
lub kupię małe mieszkanie. Tel. 885 645 222

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

DO WYNAJĘCIA!
sala przy ROD „Hutnik” w Częstochowie, ul. 
Limbowa 47/71. Sala na 100 osób, zaplecze 

kuchenne, zamknięty parking.
Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe.

Kontakt tel. 668 983 067

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 

— 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 

USŁUGI
n NAPRAWA pomp wodnych – 

samochodowych, cyrkulacyjnych                        
hydroforowych. Tel. 669 245 082

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

PRACA

— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ krawcową do szycia bluz z 

dzianiny. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. 
Umowa o pracę. Tel. 34 365 72 12

MATRYMONIALNE
n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna 

kobietę, chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety 
obojętne. Celem poznania się i zamieszkania 
razem. Tel. 515 130 498

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

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

Tel. 729 512 269

DARK-LAND
SZKÓ£KA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

DARIUSZ KOWALIK

wszystko do ogrodu

TERENY ZIELONE

NAWADNIANIE

PLACE ZABAW

US£UGI RÊBAKIEM

MA£A ARCHITEKTURA

WYKONANIE OGRODÓW

US£UGI OGRODNICZO-BRUKARSKIE

CHOINKI ŒWIE¯E CIÊTE I DONICZKOWE

PELET   DREWNO KOMINKOWE

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

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów 
KMP w Częstochowie

zaprasza na kurs AGENTÓW OCHRONY 
dający specjalne uprawnienia do pracy 

na ważnych obiektach, w grupach 
interwencyjnych, w konwojach i na 

monitoringu.
Tel. kontaktowy: 604 064 480



Sportowe gwiazdy tamtych lat

Po 17 latach odszedł 
z Włókniarza
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Żużel

forBET Włókniarz jedzie  
na trudny teren do Gorzowa

W niedzielę, 20 maja for-
BET Włókniarz Częstochowa 
czeka kolejny ciężki mecz li-
gowy. Drużyna Marka Cieśla-
ka zmierzy się na wyjeździe z 
jednym z głównych preten-
dentów do medali w PGE 
Ekstralidze - Cash Broker 
Stalą Gorzów.  

– Do Gorzowa jedziemy 
sprawdzić swoje możliwości. Na 
pewno będzie ciężko, ale posta-
ramy się o dobry wynik – mówi 
Michał Świącik, prezes forBET 
Włókniarza Częstochowa.  

Gorzowska drużyna nawet 

bez Martina Vaculika jest bar-
dzo silna, zwłaszcza na wła-
snym torze. Filarami zespołu są 
Bartosz Zmarzlik, Krzysztof Ka-
sprzak oraz indywidualny 
mistrz Polski Szymon Woźnik. 
Po raz pierwszy po kontuzji po-
jedzie podstawowy junior Stali 
Rafał Karczmarz.  

Jak dotąd ekipa z Gorzowa 
rozegrała dwa pojedynki w roli 
gospodarza, pewnie wygrywając 
z Get Well Toruń oraz Grupą 
Azoty Unia Tarnów. - Tor w Go-
rzowie, jak mówili zawodnicy 
Unii Tarnów, nie do końca 
nadawał się do ścigania. Przy-

kładem może być upadek Nic-
kiego Pedersena spowodowany 
przez Bartosza Zmarzlika – 
przypomina Świącik. – Liczymy, 
że w niedzielę tor w Gorzowie 
będzie równy na całej szeroko-
ści i zobaczymy dobre ściganie.  

W Gorzowie kluczowy dla 
Włókniarza może być występ 
Mateja Zagara, który zaliczył 
niezły występ w Grand Prix w 
Warszawie. - Wydaje się, że u 
Mateja coś drgnęło. Myślę, że w 
niedzielę w Gorzowie da sobie 
radę - przekonuje Świącik.  

Mecz rozpocznie się o godz. 
20. KR
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Raków Częstochowa to 
pierwsza drużyna w rundzie 
wiosennej, która pokonała na 
wyjeździe GKS Tychy. Zespół 
Marka Papszuna wygrał aż 3:0 
i wciąż liczy się walce o awans 
do ekstraklasy. W najbliższą 
sobotę nasi piłkarze zmierzą 
się na stadionie przy ul. Lima-
nowskiego z przedostatnią w 
tabeli Nice 1 Ligi Olimpią Gru-
dziądz.

Wróćmy do poniedziałkowego 
spotkania. Przed meczem obie 
drużyny miały w tabeli identycz-
ną ilość punktów. W rundzie 
wiosennej tyszanie nie przegrali 
jeszcze spotkania przed własną 
publicznością. Stawka ponie-
działkowego meczu była duża. 
Jego zwycięzca zachowywał 
szanse na awans do ekstraklasy.

W pierwszej połowie brylował 
na boisku Dariusz Formella. W 
18. minucie mocnym strzałem 
pokonał Konrada Jałochę. Wy-
pożyczony z Lecha Poznań za-

wodnik asystował przy drugim 
golu dla Rakowa. W 27. minucie 
dośrodkował w pole karne, gdzie 
niepilnowany Karol Mondek gło-
wą skierował piłkę do bramki 
GKS-u. W 40. minucie Formella 
krótko rozegrał rzut wolny, dzię-
ki czemu Adam Radwański 
wbiegł w pole karne z piłką i pod-
wyższył wynik spotkania.

W drugiej połowie nie było już 
bramek, choć obie drużyny mia-
ły ku temu okazje. Częstocho-
wianie pokonując GKS Tychy z 
dorobkiem 49 punktów awanso-
wali w tabeli na 6. miejsce. Do 
drugiej pozycji premiowanej 
awansem, którą zajmuje obecnie 
Zagłębie Sosnowiec, tracą tylko 
trzy punkty.  

Kolejny mecz Raków rozegra 
19 maja o godz. 19.21 na stadio-
nie przy ul. Limanowskiego. Ry-
walem częstochowian będzie 
walcząca o utrzymanie Olimpia 
Grudziądz. Drużyna Marka Pap-
szuna, która wciąż liczy się w 
walce o awans do ekstraklasy, 

będzie zdecydowanym fawory-
tem tego spotkania. Olimpia 
Grudziądz znalazła się w bardzo 
trudnej sytuacji. Na 3. kolejki 
przed końcem rozgrywek do dru-
żyny zajmującej miejsce gwaran-
tujące walkę w barażach o utrzy-
manie traci trzy punkty. Dlatego 
w Częstochowie musi wygrać, 
aby zachować jeszcze szanse na 
pozostanie na tym poziomie roz-
grywek. Wydaje się więc, że dla 
Rakowa wcale nie musi to być 
łatwy mecz. Zwycięstwo „czerwo-
no-niebieskich” spowoduje, że 
ich szanse na awans będą jesz-
cze większe. Częstochowianie 
tracą obecnie tylko trzy punkty 
do drugiego w tabeli Zagłębia So-
snowiec.  

W rundzie jesiennej Raków 
pokonał na wyjeździe Olimpię 
Grudziądz 2:1. Bramki dla „czer-
wono-niebieskich”zdobyli wów-
czas Adam Czerkas i Piotr Mali-
nowski.  

Początek meczu o godz. 19.21.
 KR, zdj. kg

Piłka nożna

Raków – Olimpia Grudziądz. 
Mecz, od którego wiele zależy

Kolarstwo

Medale częstochowian 
w międzynarodowym 

wyścigu
Zawodnicy Kolejarza-Jura 

Częstochowa odnieśli sukce-
sy Międzynarodowym Wyści-
gu Kolarskim Szlakami Jury

Pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji generalnej w kategorii 
młodzik zajął Kajetan Wąso-
wicz, który na na I etapie wy-
grał jazdę indywidualną na 
czas w Hucisku. – Kajetan 
uczestniczył w bardzo dużej 
kraksie na linii mety trzeciego 
etapu w Mirowie. Połamał ro-

wer, ale na szczęście nie miało 
to wpływu na klasyfikację ge-
neralną – mówi Grzegorz 
Gronkiewicz, prezes Kolejarza-
Jura Częstochowa.

Ósmy w tej samej kategorii 
co Wąsowicz był Adam Marci-
niak. W młodziczkach trzecia 
w generalce była Marta Marek.    

Wśród juniorów młodszych 
najlepiej zaprezentował się Ma-
teusz Bylica, który zajął 11. miej-
sce w klasyfikacji generalnej.

KR

To była sensacja. Sławomir Drabik po 17 latach startów 
postanowił opuścić CKM „Włókniarz”. Poszło o zaległości fi-
nansowe.

Koniec 2000 roku. Media obiega sensacyjna wiadomość, że 
Sławomir Drabik postanowił opuścić szeregi Włókniarza. Kibicie 
speedwaya przyjęli tę informację z niedowierzaniem. Żużlowiec 
biało-zielonych był przez lata rzadko spotykanym w  sporcie 
przykładem wierności barwom macierzystego klubu. W  cza-
sach, gdy zawodnicy z roku na rok zmieniają kluby jak przysło-
wiowe rękawiczki, on przez 17 lat zdobywał ligowe punkty tylko 
dla „swojego” Włókniarza.

Zapowiedź stała się jednak faktem. Sławomir Drabik opuścił 
Lwy. Postanowił odejść z częstochowskiego klubu, który był mu 
winien należności wynikające ze startów w lidze. W sumie około 
200 tysięcy złotych (wówczas była to góra pieniędzy). Działacze 
Włókniarza składali mu różne propozycje, bowiem zależało im na 
zatrzymaniu w klubie jednego ze swoich najlepszych żużlowców.

Zawodnik wybrał jedną: w  zamian za zaległe mu pieniądze 
otrzyma własną kartę zawodniczą i na listę transferową zostanie 
wystawiony bezpłatnie. Dzięki temu będzie mógł jak najszybciej 
odzyskać pieniądze, bo tylko od niego będzie zależało, z którym 
z klubów podpisze nowy kontrakt. Za przejście do nowego klubu 
weźmie całą kasę, a  Włókniarz nie dostanie nic. W  środowisku 
żużlowym mówi się, że Drabik będzie reprezentować w przyszłym 
sezonie barwy Polonii Piła. I tak też się stało.

Dariusz Fiuty

Zapraszają do  
sektora rodzinnego

Na meczu z Olimpią Grudziądz na stadionie RKS Raków 
ponownie będzie przygotowana moc atrakcji dla dzieci. Uru-
chomiony zostanie bowiem Sektor Rodzinny.  

Tym razem nie zabraknie dmuchańców przygotowanych 
przez sponsora - firmę STD Przeprowadzki. Oprócz tego tre-
nerzy z Akademii Raków przygotowali gry i zabawy piłkarskie. 
Nowością będzie konkurs TurboRakowiak, gdzie dzieci do lat 
12 zmierzą się z ćwiczeniami piłkarskimi. Na zwycięzców będą 
czekały nagrody.  

Oczywiście będzie malowanie twarzy. Z kolei o godzinie 18.30 
na Strefie Rodzinnej pojawi się zawodnik Tomas Petrasek, który 
będzie rozdawał autografy i pozował do zdjęć z najmłodszymi.  

Nowością będą warsztaty taneczne. Sobotnią zabawę zwień-
czy wspólny doping oraz tworzenie oprawy meczowej. Wszyst-
kie gry i zabawy są darmowe, a dodatkowo wszystkim dzieciom 
będącym na terenie strefy rozdawane będą darmowe baloniki.  

Sektor Rodzinny zostanie otwarty w sobotę o godzinie 18.  



Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, od 18 maja 

2015 roku kierowcy, którzy w ob-
szarze zabudowanym przekroczą 
dozwoloną prędkość o więcej niż 
50 km/h, tracą prawo jazdy na 
trzy miesiące. Dokument, który 
policja zabiera kierowcy podczas 
zatrzymania, trafia do starosty, 
a ten wydaje właściwą decyzję.  
Jeśli mimo to kierowca prowadzi 
auto i zostanie zatrzymany, to ten 
okres przedłuża się do sześciu 
miesięcy. Kolejna „wpadka” bez 
prawa jazdy kończy się cofnię-
ciem uprawnień i koniecznością 
ponownego zdawania egzaminu. 

Teraz przepisy mają zostać 
nieco zmienione. To konsekwen-
cja Trybunału Konstytucyjnego, 
który w październiku 2016 r 
orzekł, że niekonstytucyjne jest 
odbierania prawa jazdy, gdy kie-
rujący autem przekroczył pręd-

kość o więcej niż 50 km/h w tere-
nie zabudowanym, a nie ma moż-
liwości uwzględnienia np. stanu 
wyższej konieczności, w jakim 
działał. Takim stanem może być 
na przykład przewożenie do szpi-
tala rodzącej kobiety lub osoby, 
której życie jest zagrożone. 

Senatorowie chcieli, aby prawo 
jazdy nie było zatrzymywane 
w razie przekroczenia dopusz-
czalnej prędkości ponad 50 km/h 
na obszarze zabudowanym lub 
przewożenia zbyt dużej liczby pa-
sażerów, jeżeli kierowca działał 
w sytuacji niebezpieczeństwa 
grożącego życiu lub zdrowiu czło-
wieka, a niebezpieczeństwa tego 
nie można było uniknąć inaczej. 

Posłowie zmienili jednak pro-
pozycję senatorów dotyczącą od-
stąpienia od zatrzymania prawa 
jazdy. Zgodnie z tą zmianą będzie 
można odstąpić od zatrzymania 

prawa jazdy, kiedy kierowca dzia-
łał „w celu uchylenia bezpośred-
niego niebezpieczeństwa grożące-
go dobru chronionemu prawem, 
jeżeli niebezpieczeństwa tego nie 
można uniknąć inaczej, a po-
święcone dobro w postaci bezpie-
czeństwa na drodze przedstawia-
ło wartość niższą od dobra rato-
wanego”. 

Zdaniem posłów zapropono-
wane przez Senat rozwiązanie by-
ło niewystarczające, bo nie po-

zwalało na odstąpienie od ukara-
nia kierowcy, który w stanie wyż-
szej konieczności złamał przepisy 
ruchu drogowego w celu ochrony 
dóbr prawnie chronionych in-
nych niż życie lub zdrowie ludz-
kie. Chodzi m.in. o sytuację, kie-
dy członek Ochotniczej Straży 
Pożarnej został wezwany na miej-
sce zbiórki do wyjazdu na akcję 
gaśniczą i nie wie, czy będzie 
chronił życie lub zdrowie ludzkie, 
czy mienie. 

Posłowie wydłużyli także z 14 
do 21 dni czas, w jakim starosta 
będzie musiał zdecydować, czy 
zatrzyma prawo jazdy. Noweliza-
cja została przyjęta bez popra-
wek. Za przyjęciem ustawy było 
79 senatorów, nikt nie był prze-
ciw, 3 osoby wstrzymały się od 
głosu. Nowela wejdzie w życie 
w 14 dni od ogłoszenia.

kg
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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! Wybrane samochody na dzień 17 maja 2018 r.

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

109.500 zł netto  
CITROEN C3 1.1 E, 
rok prod. 2007, krajowy,  

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

33.900 zł
FORD MONDEO 1.8 D, 
rok prod. 2010

  24.800 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 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 DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 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 308 II 1.6 D, rok prod. 2014,  
serwisowany, I - wł., krajowy , F-ra VAT 37.800 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D, rok prod. 2008,  
kraj., I – wł. 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 RENAULT LAGUNA 2.0 E, rok prod. 2008 21.900 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

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 ! ! !

Dane PZPM

Częściej 
sprowadzamy 
samochody

– W ciągu czterech pierw-
szych miesięcy tego roku 
sprowadzono do Polski 301 
tys. 760 tys. używanych sa-
mochodów osobowych. To 
o 10,4 proc. więcej niż przed 
rokiem, kiedy to sprowadzono 
do kraju 273 tys. 269 używa-
nych osobówek – informuje 
Polski Związek Przemysłu Mo-
toryzacyjnego (PZPM). 

Z danych PZPM wynika, że 
w samym tylko kwietniu import 
używanych aut wzrósł o 12,4 
proc. rdr do 79 tys. 134 sztuk. 
Spośród importowanych aut 
w tym roku największy udział, 
bo 56 proc., miały samochody 
w wieku przekraczającym 10 lat. 
W ubiegłym roku w imporcie 
udział samochodów starszych 
niż 10 lat wynosił 53,3 proc.

Z analizy wynika, że od stycz-
nia do końca kwietnia tego roku 
udział samochodów w wieku od 
4 do 10 lat wyniósł 34,6 proc., 
a najmniej, bo 9,4 proc. stanowi-
ły samochody w wieku do lat 4.

kg

Gdy zagrożone jest życie

Koniec z natychmiastową utratą prawka



Częstochowski 
Festiwal Win
Cała paleta nietypowych, 
szlachetnych smaków z 
różnych zakątków Polski w 
jednym miejscu! 
Takiej imprezy w naszym 
mieście jeszcze nie było! 
Przyjdź na pokazy kulinarne 
i degustacje!

9-10.06 
2018
III aleja NMP 
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Alkohol szkodzi zdrowiu 
Osobom nietrzeźwym oraz młodzieży do lat 18 sprzedaż alkoholu jest zabroniona
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PROGRAM TV – PIĄTEK 18 MAJA 2018 r.

05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 245; 

serial; Turcja (2014)
07:20 Komisariat; odc. 4 

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

odc. 3835; teleturniej muz.
09:15 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 249; serial 
kryminalny TVP

10:10 Klan; odc. 3311; 
telenowela TVP

10:30 Jeden z dziesięciu; 
14/106; teleturniej

11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 
4/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

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

Postęp genetyczny w 
hodowli zwierząt

12:45 Natura w Jedynce – 
24 godziny na równiku; 
serial dokumentalny; 
Nowa Zelandia (2015)

13:45 Elif; s.II; odc. 246; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
82; 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. 3836; teleturniej muz.
17:55 Leśniczówka; odc. 23
18:25 Leśniczówka; odc. 24
18:55 Jeden z dziesięciu; 

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

marzenia; /33/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz (11); 

teleturniej muzyczny
22:45 Korzenie; ep. 8/8; 

serial; USA (2016)
23:45 Raz w życiu; dramat 

obyczajowy; USA (1996); 
reż.:Michael Miller; 
wyk.:Lindsay Wagner, 
Barry Bostwick, Rex 
Smith

01:20 Tanie Dranie
01:55 Riddick; film science 

fiction; USA (2013); 
reż.:David Twohy; 
wyk.:Vin Diesel, Jordi 
Molla, Matt Nable, Katee 
Sackhoff

04:00 Magazyn kryminalny 
997; magazyn

05:20 Koło fortuny; odc. 191 
ed. 4; teleturniej

06:00 Za marzenia; odc. 10; 
serial TVP

06:50 Włoska kuchnia jak u 
babci; odc. 9/13 Irsina; 
cykl dokumentalny; USA 
(2013)

07:20 Na sygnale; odc. 59 
„Prawdziwe męstwo”; 
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. 

86 „Dziewczyna Kuby”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1865; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 192 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

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

14:55 Za marzenia; odc. 10; 
serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2368; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 234 
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. 

87 „O szkole i kobietach”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 60 
„Wieczór kawalerski”; 
serial fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1865; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1866; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 11/13; 
serial komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

22:20 La La Poland; odc. 
(4); program rozrywkowy

23:15 Iskander; odc. 1/4; 
serial kryminalny; Francja 
(2017); reż.:Olivier Abbou; 
wyk.:Stphane Caillard, 
Adame Niane, Issaka 
Sawadogo, Jrmie Laheurte

00:15 Zawód: Amerykanin; 
s.I; odc. 10; serial; USA 
(2013)

01:10 Carrie; USA (2002); 
reż.:David Carson; 
wyk.:Angela Bettis, Jesse 
Cadotte, Katharine 
Isabelle, Meghan Black

03:30 Młoda i piękna; film 
obyczajowy; Francja 
(2013)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (683); 
serial paradokumentalny

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

9:30 SuperPies (11); 
magazyn poradnikowy

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (38); serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (811); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (162); serial 
paradokumentalny. 
Studentka znajduje 
w mieszkaniu zgwałconą 
współlokatorkę. Ofiara 
próbowała zakończyć 
romans z wykładowcą. 
Tymczasem policjanci 
odkrywają na laptopie 
Łucji e-maila, który...

13:00 Trudne sprawy (728); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2694); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (774); 
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 (236); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (226); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2695); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Sopot przed 

Festiwalem; reportaż
20:10 Seksmisja; komedia 

SF, Polska 1983
22:45 Szklana pułapka 3; 

film sensacyjny, USA 
1995

1:40 Prześladowca 3; thriller, 
USA 2014. 
Psychopatyczny kierowca 
ciężarówki, Rusty Nail, 
obiera za cel swych łowów 
uczestników ulicznych 
wyścigów, którzy zdążają 
na Road Rally 1000.

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5313) - 
program.   

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

(10/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2252) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (916) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (568) - 

program.  
13:00 19 + (269) - program
13:30 Szpital (805) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

13 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (569) - 
program.  

16:30 19 + (270) - program
17:00 Ukryta prawda (917) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (806) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7443) 
19:35 Sport (7426) 
19:45 Pogoda (7423) 
19:50 Uwaga! (5314) - 

program.   
20:00 Transformers - film 

przygodowy, USA 2007. 
Sama Witwickiego 
najbardziej interesują 
dziewczyny i samochody. 
Wkrótce okazuje się, że 
jego nowy nabytek nie jest 
zwyczajnym starym 
używanym autem tylko 
supernowoczesnym 
robotem z kosmosu…

23:00 Zimne światło dnia - 
film sensacyjny, USA 
2012. Młody makler 
giełdowy Will Shaw 
(Henry Cavill) jedzie z 
rodziną na wakacje do 
Hiszpanii. Pewnego dnia 
Will samotnie płynie do 
miasta na zakupy – a po 
powrocie zastaje żaglówkę 
pustą. Kilka plam krwi to 
jedyny ślad po jego 
najbliższych…

01:00 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

02:00 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…

03:00 Uwaga! (5314) - 
program.   

03:15 Moc Magii(TVN noc) 
(132/150) - program

04:35 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 59

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 45

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 15

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 16

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 17

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 20

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 67

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

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 45

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

20:00 Mściciel; akcja, 
Francja, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki, USA 2004. Ben 
Archer postanawia odejść 
z pracy i rozpocząć 
spokojne życie z rodziną. 
W tym samym czasie jego 
żona, pracownica biura 
imigracyjnego, bierze pod 
swoją opiekę małą Kim, 
znalezioną wśród 
chińskich uchodźców…

21:50 Zabójczy cel; akcja, 
Kanada, USA 2008

23:45 Patrol; akcja, USA 
2006. Ben Randall (Kevin 
Costner) to doświadczony 
ratownik. Po tragicznym 
wypadku, w którym giną 
jego koledzy z ekipy 
przeżywa poważne 
załamanie…

02:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:40 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12. Tym razem 
w programie akcja 
uwolnienia porwanego 
chińskiego biznesmena 
oraz likwidacji nielegalnej 
rozlewni spirytusu…

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:55 Korona królów; odc. 
54; telenowela histor. TVP

06:30 Na sygnale; odc. 19; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 20; 
serial fabularyzowany TVP

07:30 Doktor Ewa; odc. 8/9 - 
Porwanie; serial TVP

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

09:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

09:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
84 „W jakim wieku?”; 
serial komediowy TVP

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

11:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 10

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 196 - O mały włos; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 197 - Bransoletka; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
43 - Zagubione dziecko

16:15 Na sygnale; odc. 20; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 13; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 198 - Psina; serial 
kryminalny TVP

20:15 Tajemnica jeziora; 
odc. 5; serial; Francja 
(2015)

21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 199 - Manuela; serial 
kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 200 - Idol; serial 
kryminalny TVP

00:50 Oficerowie; odc. 3/13 - 
Wypożyczalnia ludzi; serial 
kryminalny TVP

01:50 Oficerowie; odc. 4/13 - 
Nocny gość; serial 
kryminalny TVP

02:45 Doktor Ewa; odc. 8/9 - 
Porwanie; serial TVP

03:35 M jak miłość; s.I; odc. 
802; serial TVP

04:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
83 „Orzeł czy pilot”; serial 
komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2417
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Różne smaki barszczu
06:30 Śpiewające fortepiany 

(54)
07:35 Kabaretowy Klub 

Dwójki (24) - Na fali; 
widowisko rozrywkowe

08:25 Jeden z dziesięciu; 
19/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 157 
ed. 4; teleturniej

09:40 Kierunek Kabaret; /55/ 
- Wchodzimy na rynek 
pracy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa 
narzeczona” - Lady Pank

10:50 Familiada; odc. 2417
11:20 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /95/ - „Żeby 
Polska była Polską” - Jan 
Pietrzak

11:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1-2

13:40 Śpiewające fortepiany 
(55)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1)

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności /2/

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Wiosenne grillowanie; 
magazyn kulinarny

18:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (74) - 
Na ryby; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (166) Win 
ogrody i jagody

19:30 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 11; serial TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(1)

21:20 Postaw na milion; 
odc. 167; teleturniej

22:20 38. Festiwal cyrkowy 
w Monte Carlo 2014 odc. 
2; Monako (2014)

23:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz; cz. 
1; program rozrywkowy

00:20 Koło fortuny; odc. 156 
ed. 4; teleturniej

01:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2014 - 
Folkowo & kabaretowo! 
(1-2)

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

04:10 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (11); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (230) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (317) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (36/52) - 
program sądowy

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

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

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (37/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (491) - 
program sądowy

14:55 Szpital (318) - 
program obyczajowy

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

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

18:00 Belle Epoque (6/10) - 
serial. Do szpitala 
miejskiego trafia ranny 
mężczyzna, którego 
lekarzom nie udaje się 
uratować. Tuż przed 
śmiercią pacjent powtarza 
tylko jedno zdanie: „Adolf, 
ty chamie skończony…”

19:00 Ukryta prawda
20:00 Klejnot Nilu - film 

przygodowy, USA 1985. 
Minęły miesiące od czasu, 
gdy pisarka Joan Wilder 
Turner i romantyczny 
zawadiaka Jack Colton 
Douglas pożeglowali w 
siną dal. Żeglują nadal, ale 
sprawy nie mają się 
dobrze; Joan brakuje 
natchnienia, a w Jacku 
buntuje się jego 
awanturnicza dusza, która 
aż rwie się do 
jakiegokolwiek czynu…

22:15 Strefa zrzutu - film 
sensacyjny, USA 1994. 
Szeryf Pete Nessip 
(Wesley Snipes) eskortuje 
skazanego mężczyznę do 
więzienia. Podczas lotu 
dochodzi do zamachu 
terrorystycznego, ginie 
brat Pete’a, a skazaniec 
ucieka. Pete jest pewien, 
że zamach na samolot był 
częścią precyzyjnie 
opracowanej ucieczki i 
został wykonany przez 
najwyższej klasy 
spadochroniarzy…

00:25 The Shooter (7/10) - 
serial, USA

01:25 Wybrana (12/13) - 
serial S-F, USA. Bo i Tate 
podejmują desperacką 
próbę rozpoczęcia 
wszystkiego od nowa…

02:25 Moc Magii (TVN7 noc) 
(132/150) - program. 

04:35 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:05 Druga strona medalu 
4 (3/8) - talk show – 
Tomasz Gollob

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (9/13) - 
program lifestylowy

06:10 Idealna niania 9 
(11/12) - program 
obyczajowy

06:55 Ugotowani 11 (7/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:55 Sekrety lekarzy 4 
(11/12) - reality show

08:55 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (11/12) - 
program

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (7/12) - 
program rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu (4/10) - program 
rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 6 
(13) - program kulinarno-
rozrywkowy

12:40 Misja ratunkowa 
(1/10) - program

13:25 W czym do ślubu? 3 
(11/12) - reality show

13:55 W czym do ślubu? 
(2/10) - reality show

14:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (3/8) - reality 
show

15:10 Agentki czystości 
(11/13) - program 
lifestylowy

15:40 Rodzice pod ostrzałem
16:45 Wyglądać jak gwiazda 

(2/6) - program 
rozrywkowy

17:15 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program 
lifestylowy

17:45 Ugotowani 11 (8/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

18:45 Afera fryzjera 5 (2/12) 
- program rozrywkowy

19:30 Kuchenne rewolucje 8 
(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:35 Książę Harry i 
Meghan Markle – miłość 
ponad konwenanse - 
dokument

21:55 Zaskocz mnie! (2/10) - 
program rozrywkowy

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

23:30 Sekrety gwiazd (dla 
małoletnich od lat 16)

00:30 Morderczy przesąd - 
dokument (dla małoletnich 
od lat 16)

02:20 W roli głównej - Dr 
Marek Szczyt (3/6) - talk 
show

02:50 W roli głównej - 
Halina Młynkowa (5/8) - 
talk show

03:20 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

03:45 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn

04:15 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał Konfer. 
Wschodniej (4)

09:00 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
1/4F - 1-2

12:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 1/4F - 1

13:50 Studio TVP Sport
14:30 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - 1/4F - 2
16:30 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - 1/4F - 3
18:25 Studio TVP Sport
18:45 Piłka ręczna - kobiet: 

Ekstraklasa - 10
19:45 Studio TVP Sport
19:55 Piłka ręczna - kobiet: 

Ekstraklasa - 10
20:45 Studio TVP Sport
21:10 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - 1/4F - 4
22:35 Sportowy Wieczór
23:15 ESL - świat esportu; 

odc. 10; magazyn; Niemcy 
(2018)

23:45 Boks Megafight - 
Canelo Alvarez vs. Ryan 
Rhodes

02:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (4)

07:00 Dojrzalsi; magazyn
07:30 Aktualności Flesz
07:36 Kronika regionu
07:56 Dokument w 

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

zwierzaki; magazyn
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Antenowe remanenty
11:25 Milenium kontra 

Tysiąclecie; 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 Milenium kontra 

Tysiąclecie; 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 Antenowe remanenty
03:10 Antenowe remanenty
03:25 Drewnianym szlakiem; 

cykl reportaży
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda -3
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Moja Praca; magazyn
06:00 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 18 
maja. Odc. 566; felieton

07:00 Historia Polski – 
Tońko, czyli legenda o 
ostatnim baciarze; film 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (91); 
cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Odpoczywalna góra i goły 
kościół; cykl reportaży

09:10 Korona królów; odc. 
17; telenowela histor. TVP

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

10:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; odc. 
13; cykl reportaży

10:40 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 38 Łódź 
filmowa; cykl dokum.

11:15 Taśmy bezpieki
11:50 Rozmowa 

kontrolowana z 
Sylwestrem Chęcińskim; 
film dokumentalny

12:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:30 Sensacje XX wieku – 
Tajna wojna; cz. 3; cykl 
dokumentalny

14:00 Sensacje XX wieku – 
Dwa pociski; cykl dokum.

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Mussolini; 
cykl dokumentalny

15:10 Opowieść o Indiach - 
Szlak Korzenny i Szlak 
Jedwabny; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

16:15 Historia Polski – 
Panna Madonna legenda 
tych lat; film dokum.

17:15 Dziedzictwo 
zatrzymane w pocztówce; 
reportaż

17:40 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
3; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Ostatnia narada; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; magaz.

20:30 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 1; film 
dokum.; Wielka Brytania

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

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

22:40 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia taksówkarza 
w Kijowie; reportaż

23:20 Generał Anders i jego 
armia; film dokumentalny

00:30 Miasto skarbów; odc. 
10; serial kryminalny TVP

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (91) 
Rejs dla zuchwałych; cykl 
reportaży

01:55 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy; odc. 
3 Nowa broń 
szwoleżerów; serial TVP

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

7:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Turcja

9:10 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga. 4. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: Polski Cukier 
Toruń - BM Slam Stal 
Ostrów Wielkopolski

11:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Turcja - Polska

13:30 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Włochy

16:00 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 4. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: Stelmet Enea BC 
Zielona Góra - Anwil 
Włocławek

20:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Odra Opole - 
Ruch Chorzów

23:00 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW. KSW 27 - 
walka: Aslambek Saidov - 
Borys Mańkowski

23:35 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW. KSW 29 - 
walka: Mariusz 
Pudzianowski - Paweł 
Nastula

0:20 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW. KSW 19 - 
walka: Michał Materla - 
Jay Silva

1:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: USA - Polska

POLSAT SPORT
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05:00 Klan; odc. 3308; 
telenowela TVP

05:30 Klan; odc. 3309; 
telenowela TVP

05:55 Sprawa dla reportera
06:55 Weterynarze z 

sercem; /40/
07:25 Pełnosprawni; odc. 

250; magazyn dla 
niepełnosprawnych

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

magazyn
08:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3836; teleturniej muz.
09:10 Studio Raban
09:40 Rodzinny ekspres; 

magazyn
10:05 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 69 Jarosław; 
magazyn

10:30 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/7/; felieton

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

11:40 The Wall. Wygraj 
marzenia; teleturniej

12:40 Pensjonat nad 
rozlewiskiem; odc. 9; 
serial TVP

13:30 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:05 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 249; serial 
kryminalny TVP

15:05 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 22; 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. 3837; teleturniej muz.
17:55 Od Opola do Opola; 

/6/; widowisko muzyczne
18:55 Orły Nawałki; odc. 6; 

cykl reportaży
19:30 Wiadomości
19:55 Pogoda
19:55 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: Finał: Bayern 
Monachium - Eintracht 
Frankfurt

22:20 Trzecia połowa
22:45 Spis treści – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/7/; felieton

22:55 Życzenie śmierci 5; 
film sensacyjny; USA 
(1993); reż.:Allan 
Goldsteib; wyk.:Charles 
Bronson, Lesley-Anne 
Down, Michael Parks, 
Saul Rubinek; Dozwolone 
od lat 18

00:35 Lot 192; film fabularny; 
USA (2016); reż.:Nadeem 
Soumah; wyk.:Justin 
Johnson, Dina Meyer, 
Victoria Pratt

02:20 Chłopi; odc. 6/13 - 
Ogień; serial TVP

05:40 Koło fortuny; odc. 193 
ed. 4; teleturniej

06:15 Na sygnale; odc. 190 
„Nic z tego nie będzie”; 
serial fabularyzowany TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1862; serial obyczajowy 
TVP

07:15 Barwy szczęścia; odc. 
1863; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda

10:40 Pytanie na śniadanie 
Extra

10:50 Pogoda Flesz
10:55 M jak miłość; odc. 

1372; serial TVP
11:55 M jak miłość; odc. 

1373; serial TVP
12:50 Przeprowadzki 

zwierząt; odc. 1; serial 
dokumentalny; USA 
(2013); reż.:Jamie 
Simpson

14:00 Familiada; odc. 2462; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 235 
ed. 4; teleturniej

15:20 XXI Festiwal Kabaretu 
w Koszalinie 2015 (1)

16:20 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

16:50 Słowo na niedzielę – 
Po co mi Duch Święty?

17:10 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

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

milion; odc. 170
18:40 Postaw na milion; 

odc. 170; teleturniej
19:35 Lajk!
19:55 Kocham Cię, Polsko! - 

rozgrzewka (12)
20:05 Kocham Cię, Polsko!; 

odc. (12) ed 11; zabawa 
quizowa

21:35 Riviera; odc. 10; serial; 
Wielka Brytania (2017)

22:25 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

23:00 Szpieg D’83; ep. 4; 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

24:00 Nieuchwytni; film 
akcji; USA (2015); 
reż.:Daniel Benmayor; 
wyk.:Taylor Lautner, Marie 
Avgeropoulos, Adam 
Rayner

01:40 Carrie; USA (2002); 
reż.:David Carson; 
wyk.:Angela Bettis, Jesse 
Cadotte, Katharine 
Isabelle, Meghan Black

04:00 Iskander; odc. 1/4 1; 
serial kryminalny; Francja 
(2017); reż.:Olivier Abbou; 
wyk.:Stphane Caillard, 
Adame Niane, Issaka 
Sawadogo, Jrmie Laheurte

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:00 Księżniczka i żaba; film 
animowany, USA 2009

9:10 My3 (47); program dla 
dzieci

9:40 My3 (48); program dla 
dzieci

10:10 Ewa gotuje (334); 
magazyn kulinarny

10:40 Nasz nowy dom (79); 
reality show. We wsi 
nieopodal Wyszkowa 
mieszka pan Paweł 
z córkami - Kasią i Natalią. 
Sam starał się powoli 
remontować dom. 
Pewnego...

11:40 Wyjdź za mnie (9); 
reality show

12:40 Jaś Fasola; serial 
komediowy

13:10 Jaś Fasola; serial 
komediowy

13:45 Mój przyjaciel 
Hachiko; film familijny, 
Wielka Brytania/USA 
2009; film oparty na 
prawdziwej historii. 
Mieszkańcy Tokio 
wystawili psu Hachiko 
pomnik.

15:45 Kabaret na żywo (40); 
program rozrywkowy. 
W tym odcinku programu 
satyrycy pośmieją się 
z reklam. Kabaret K2 
zmierzy się z jednostkami 
chorobowymi, które 
wymyślili producenci 
leków....

17:45 SuperPies (12); 
magazyn poradnikowy

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(69); serial dokumentalny. 
Sylwetki mężczyzn 
z małych wsi i miasteczek. 
Mimo że mają oni 
niewielkie perspektywy 
i nie są zbyt zamożni, 
szukają partnerek...

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

Kiepskich (61); serial 
komediowy

20:05 Epoka lodowcowa 3: 
Era dinozaurów; film 
animowany, USA 2009

22:10 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (10-ost.); 
program rozrywkowy

0:20 Dziecko Rosemary 
(1/4); serial grozy. Młode 
małżeństwo 
Woodhouse’ów 
zamieszkuje w nowym 
lokum. Ciężarna Rosemary 
zaczyna podejrzewać, że 
sąsiedzi oddają cześć 
szatanowi.

2:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:15 Uwaga! (5314) - 
program.   

05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Wyjątkowa chwila 

(5/9) - program
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1076) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (682) - serial 
obyczajowy

12:50 MasterChef Junior 
(10) - program

14:20 Efekt Domina 5 (2/8) - 
program

14:55 Transformers - film 
przygodowy, USA 2007. 
Sama Witwickiego 
najbardziej interesują 
dziewczyny i samochody. 
Okazuje się, że jego nowy 
samochód jest 
supernowoczesnym 
robotem z kosmosu. Sam 
i jego dziewczyna zostają 
wplątani w wojnę dwóch 
ras robotów, a od wyniku 
konfrontacji zależy los 
całej ludzkości

17:55 Tu się gotuje! 2 
(10/12) - magazyn

18:00 Kuchenne rewolucje 
17 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7444) - 
informacje

19:25 Sport (7427) - 
informacje

19:35 Pogoda (7424) - 
informacje

19:45 Uwaga! (5315) - 
program.   

20:00 Poznaj mojego tatę - 
komedia, USA 2000. Greg 
zakochał się w Pam i 
postanowił ją poślubić. 
Nim zwiąże się z ukochaną 
małżeńskim węzłem musi 
poprosić o zgodę jej 
rodziców. Przyszła 
teściowa Dina jest mu 
przychylna, ale ojciec 
Pam, Jack Byrnes 
postanawia dokładnie 
sprawdzić przyszłego 
zięcia…

22:15 To skomplikowane - 
komedia, USA/Japonia 
2009. Jane i jake byli 
kiedyś małżeństwem, 
mają trzech dorosłych, ale 
rozwiedli się przed 
dziesięciu laty. Pozostali 
jednak przyjaciółmi i 
spotykają się na 
uroczystościach 
ukończenia nauki przez 
jednego z synów. Powoli 
nawiązują ze sobą 
romans, co im komplikuje 
życie…

00:50 Noc oczyszczenia - 
film sensacyjny, USA 
2013

02:30 Uwaga! (5315) - 
program.   

02:50 Moc Magii(TVN noc) 
(133/150) - program

04:10 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA; odc. 14

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne;  
serial akcji, Polska 2016

08:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016

09:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 42

10:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 43

11:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 44

12:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 45

13:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

14:35 Księga dżungli. 
Opowieść Mowgliego; 
familijny, USA 1998

16:00 Zabójcza; akcja, USA 
2015

18:00 Elektra; akcja, Kanada, 
USA 2005. Przywrócona 
do życia płatna zabójczyni 
Elektra otrzymuje kolejne 
zlecenie: ma zabić 
pewnego mężczyznę i jego 
13-letnią córkę. Jednak 
misja niespodziewanie 
wymyka się spod 
kontroli…

20:00 Mechanik: Prawo 
zemsty; akcja, USA 2011. 
Arthur Bishop jest 
wykwalifikowanym 
mechanikiem – specem 
od mokrej roboty. 
Należący do elity 
zabójców, perfekcyjnie 
eliminuje wyznaczone 
cele…

21:50 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…

23:45 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…

01:45 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:20 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:20 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

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

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 20

05:30 Bulionerzy; odc. 46 - 
Zmiana klimatu; serial 
komediowy TVP

06:05 07 zgłoś się; odc. 
13/21 - Strzał na 
dancingu; serial TVP

07:45 07 zgłoś się; odc. 
14/21 - Hieny; serial TVP

09:20 Komisariat; odc. 22 
Matka i syn; serial TVP

09:50 Ranczo; s.VII; odc. 83 
- Model życia artysty; 
serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; s.VII; odc. 84 
- Słowa senatora; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
77 „Święta”; serial 
komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; s.III; odc. 
78 „Kara”; serial 
komediowy TVP

12:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
79 „O jeden promil za 
daleko”; serial komediowy 
TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 192 - Matczyne 
serce; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ranczo; s.VII; odc. 85 
- Pojedynek czarownic; 
serial obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Alternatywy 4; odc. 
7/9 - Spisek; serial 
komediowy TVP

18:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 248; serial 
kryminalny TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 249; serial 
kryminalny TVP

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

21:15 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 194 - Pałac; serial 
kryminalny TVP

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

23:05 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

23:55 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 21; serial TVP

00:55 Pitbull; odc. 10; serial 
policyjny TVP

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

02:50 Prokurator; odc. 1/10; 
serial kryminalny TVP

03:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 234 „Słona zupa” 
sezon 12; serial 
komediowy TVP

04:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

04:50 Bulionerzy; odc. 46 - 
Zmiana klimatu; serial 
komediowy TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie; odc. 3

06:25 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Mortale i 
inni

07:15 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 35 
Siedlce; magazyn

07:45 Fabryka śmiechu (odc. 
7)

08:45 Koło fortuny; odc. 158 
ed. 4; teleturniej

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Anita Lipnicka 
/cz. 1/; reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Galaktikos. 
Halo, panie pilocie! (1); 
program kabaretowy

10:55 Paranienormalni 
Tonight - Katarzyna 
Bujakiewicz; program 
rozrywkowy

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Anita Lipnicka 
/cz. 2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Sandomierz pachnący 
serem; magazyn kulinarny

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 44 Czarne złoto; 
cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie; odc. 3

14:15 Postaw na milion; 
odc. 168; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /5/ - 
„Augustowskie noce” - 
Maria Koterbska

15:20 Hity kabaretu (19) - 
Portfel i inne hity Kabaretu 
Łowcy. B; program 
rozrywkowy

16:20 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2 /1/ - 
Europejski Sen; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:10 Opole na bis – Marcin 
Daniec; koncert

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

18:15 Wielki Test o 
Podatkach

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

20:55 Bake off – Ale przepis 
(10)

21:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz; cz. 
1; program rozrywkowy

22:15 Big Music Quiz (8); 
teleturniej muz.

23:15 Koło fortuny; odc. 157 
ed. 4; teleturniej

23:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (1-3)

02:55 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Mortale i 
inni

05:45 Ukryta prawda (231) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Przyjaciele (40/48) - 

serial komediowy, USA
09:25 Przyjaciele (41/48) - 

serial komediowy, USA
09:55 Przepis na życie 4 (8) 

- serial obyczajowy. 
10:55 Przepis na życie 4 (9) 

- serial obyczajowy. 
11:55 Zaklinaczka duchów 

(9) - serial S-F, USA
12:55 Zaklinaczka duchów 

(10) - serial S-F, USA
13:50 Zaklinaczka duchów 

(11) - serial S-F, USA
14:50 Książę i ja III: 

Królewski miesiąc 
miodowy - komedia, USA 
2008

16:45 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…

19:00 Lemur zwany Rollo - 
komedia, Wielka Brytania/
USA 1997. Znakomici 
aktorzy komediowi - John 
Cleese, Jamie Lee Curtis 
oraz Kevin Kline kolejny 
raz wkraczają do akcji. 
Tym razem pojawiają się 
w ZOO, w którym aż roi 
się od dzikich bestii. 
Krwiożercza i pozbawiona 
wszelkich skrupułów jest 
również dyrekcja ogrodu 
zoologicznego, która zrobi 
wszystko, aby 
wypracować zaplanowane 
zyski i ocalić własne 
miejsca pracy…

21:00 Ocean’s Thirteen - 
film sensacyjny, USA 
2007. Danny Ocean 
(George Clooney) wraz ze 
swoim gangiem wykona 
swój najbardziej ambitny i 
ryzykowny skok z jednego 
tylko powodu - aby 
obronić jednego ze swoich 
ludzi. Potrzeba im jednak 
będzie czegoś więcej niż 
szczęście, żeby rozbić 
„Bank”…

23:40 Kobieta na topie - 
komedia, USA 2000

01:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(133/150) - program. 

03:50 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

04:20 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

04:50 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

05:20 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (3/8) - program 
rozrywkowy

06:50 Coś z niczego (5/7) - 
program lifestylowy

07:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 7 (10/12) - 
program lifestylowy

08:35 Co nas truje (9/12) - 
program lifestylowy

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

(12/13) - program 
lifestylowy

10:25 Misja ratunkowa 
(1/10) - program

11:10 Zaskocz mnie! (2/10) - 
program rozrywkowy

11:45 SOS - Sablewska od 
stylu (9/10) - program 
rozrywkowy

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

13:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (3/8) - reality 
show

14:00 W czym do ślubu? 3 
(11/12) - reality show

14:30 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

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

15:45 Pani Gadżet 15 
(21/24) - magazyn

16:15 Pani Gadżet 15 
(20/24) - magazyn

16:45 Misja ratunkowa 
(2/10) - program

17:30 Warsztat urody (8) - 
program lifestylowy

18:15 44 szaleństwa 
młodości (5/6) - program 
rozrywkowy

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

19:15 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (11/12) - 
program

20:15 Ożeń się ze mną 
teraz! (6/7) - program 
rozrywkowy

21:20 Operacje w Tajlandii 
2 (7/10) - program

22:30 #Sława 2 (6/8) - 
program rozrywkowy

23:00 Rosyjski Projekt Lady 
(7/12) - program

00:55 Oddział dla grubasów 
(2/10) - program

01:30 Najsztub słucha - 
Maria Rotkiel (5) - talk 
show

02:00 W roli głównej - 
Maciej Musiał (4/6) - talk 
show

02:30 W roli głównej - 
Marcin Daniec (6/8) - talk 
show

03:00 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

03:30 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

04:00 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
30-31; serial animowany; 
Japonia (2018)

09:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (4)

11:05 Studio TVP Sport
12:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - 1/2F - 1
13:50 Studio TVP Sport
14:05 Kolarstwo - Puchar 

Świata - Szeged - Finały 
(1)

14:45 Studio TVP Sport
15:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
1/2F - 1

18:55 Studio TVP Sport
19:10 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
1/2F - 2

21:45 Sportowa Sobota
22:30 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: Finał: Bayern 
Monachium - Eintracht 
Frankfurt

00:35 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
1/2 finału (skróty 2 
meczów) 

03:45 Boks - Gala w Bell 
Centre w Montrealu (m.
in.: A.Stevenson - B.Jack; 
G.Russel Jr. - J.Diaz)

07:05 Astronarium (23) - 
„Astronomia w szkole”; 
magazyn

07:25 Pogoda- 1
07:35 Turystyczna Jazda
07:50 Antenowe remanenty
08:15 Wędrowanie bez 

plecaka - Szlak miast 
karpackich; magazyn 
turystyczny

08:40 ABC PACJENTA
09:00 Ojcowski 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; mag. ekonom.
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. 17 

Żarówka; 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; mag. ekonom.
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 Ojcowski Park 

Narodowy; film dokum.
23:45 Astronarium (23) - 

„Astronomia w szkole”; 
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 miast 
karpackich; mag. turyst.

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

Narodowy; film dokum.
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Astronarium (23) - 

„Astronomia w szkole”; 
magazyn

05:55 Telezakupy
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 19 
maja. odc. 567; felieton

07:00 Maryla; film 
dokumentalny; reż.:Petro 
Aleksowski

08:05 Dziedzictwo regionów 
– Chorzele dziedzictwo 
królowej Bony; cykl 
reportaży

08:30 Podwodna Polska – 
Skalny Raj; reportaż

09:05 Sposób na 
Alcybiadesa; odc. 1; serial 
TVP; reż.:Waldemar 
Szarek; wyk.:Łukasz 
Lewandowski, Radosław 
Elis, Jacek Liwot, 
Władysław Kowalski, 
Krzysztof Kowalewski, 
Sławomir Orzechowski, 
Jarosław Jakimowicz, 
Sebastian Konrad, Andrzej 
Nejman, Dominik Łoś

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Mięsne przysmaki... z 
warzyw; magazyn 
kulinarny

10:40 Wielki Test o 
Piłsudskim

12:10 Sprint przez historię 
Przemysława Babiarza; 
magazyn

12:40 Opowieści o 
Yellowstone; odc. 2. Lato; 
cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

13:45 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia dyrektora 
sanatorium na Krymie; 
reportaż

14:20 Wielka Gra; teleturniej
15:40 Spór o historię – 

Ustalenie granica 
zachodniej i południowej; 
debata

16:20 Chłopski Skarga; film 
dokumentalny

17:20 Marzyciele – Jan 
Paweł Woronicz w 
Krakowie; program 
publicystyczny

17:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 10/12; 
serial komediowy TVP

18:50 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

19:55 BYŁO... NIE MINĘŁO - 
EXTRA (12); magazyn

20:30 Ekstradycja III; odc. 
5/10; serial TVP

21:40 Feliks Selmanowicz 
ps. Zagończyk

22:30 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 3/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

23:30 Śpiew syreny; film 
dokumentalny; reż.:Hanna 
Etemadi

00:55 We mgle; dramat; 
Rosja, Niemcy, Białoruś, 
Holandia, Łotwa (2012); 
reż.:Siergiej Łoźnica; 
wyk.:Vladimir Svirskiy, 
Vladislav Abashin, Sergei 
Kolesov, Nikita 
Peremotovs

7:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Włochy

9:00 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 4. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off

11:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

13:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski

14:45 Piłka nożna; Nice 1. 
liga

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Aleja Gwiazd 2018; studio

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Aleja Gwiazd 2018; mecz: 
Polska - Kanada

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Aleja Gwiazd 2018; studio

20:30 Boks; Ptak Warsaw 
Expo Boxing Night w 
Nadarzynie

0:00 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW - KSW 31; 
walka: Michał Materla - 
Tomasz Drwal

0:55 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW - KSW 33; 
walka: Mamed Khalidov - 
Michał Materla

1:30 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW - KSW 36; 
walka: Michał Materla - 
Rousimar Palhares

2:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski

4:00 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Maia vs Usman; 
waga półśrednia: Demian 
Maia - Kamaru Usman
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04:25 Galeria; odc. 126; 
serial obyczajowy TVP

04:45 Galeria; odc. 127; 
serial obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3310; 
telenowela TVP

05:35 Klan; odc. 3311; 
telenowela TVP

06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (385)

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

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

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

odc. 3837; teleturniej muz.
09:15 Ziarno – Rok Ducha 

Świętego; magazyn
09:45 Gen Innowacyjności
10:05 Weterynarze z 

sercem; /41/
10:40 Leśniczówka; odc. 23
11:05 Leśniczówka; odc. 24
11:30 Spotkanie ze Świętym
11:50 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:00 Regina Coeli; Watykan 

(2018)
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:45 Z pamięci – rozmowy 

z Andrzejem Doboszem; 
/7/; felieton

13:00 BBC w Jedynce – 
Błękitna Planeta. Seria II; 
cz. 3. Rafy koralowe; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:05 Sonda 2
14:35 Droga do Rosji; odc. 

10; magazyn; Szwajcaria 
(2018)

15:05 Komisarz Alex; s.XI; 
odc. 141 - Amnezja; serial 
kryminalny TVP

15:55 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

16:25 Korona królów; 
telenowela histor. TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz (11); 

teleturniej muzyczny
18:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3838; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 23; serial TVP
21:05 Karol. Papież, który 

pozostał człowiekiem; 
film fabularny; Włochy 
(2005)

23:45 Od Opola do Opola; 
/6/; widowisko muzyczne

00:35 Z pamięci – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/7/; felieton

00:45 Bóg nie umarł; 
dramat; USA (2014)

02:50 Życzenie śmierci 5; 
film sensacyjny; USA 
(1993); Dozwolone od lat 
18

04:30 Korzenie; ep. 8/8; 
serial; USA (2016)

05:25 Słowo na niedzielę – 
Po co mi Duch Święty?

05:40 Koło fortuny; odc. 194 
ed. 4; teleturniej

06:15 Barwy szczęścia; odc. 
1864; serial obyczajowy 
TVP

06:45 Barwy szczęścia; odc. 
1865; serial obyczajowy 
TVP

07:20 Barwy szczęścia; odc. 
1866; serial obyczajowy 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym Pogoda

10:40 Rodzinne oglądanie – 
W poszukiwaniu nowej 
Ziemi; odc. 2 Podróż do 
Nowego Świata; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

11:40 Droga do Rosji; odc. 
9; magazyn; Szwajcaria 
(2018)

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

14:00 Familiada; odc. 2463; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 236 
ed. 4; teleturniej

15:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235 „Małe 
przyjemności” sezon 12; 
serial komediowy TVP

15:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

16:20 Na dobre i na złe; odc. 
707; serial TVP

17:15 Zakupy pod kontrolą 
(9); reality show

17:40 Piłka nożna - 
Ekstraklasa:

20:45 Nieuchwytni; film 
akcji; USA (2015); 
reż.:Daniel Benmayor; 
wyk.:Taylor Lautner, Marie 
Avgeropoulos, Adam 
Rayner

22:30 Kino bez granic – 
Świetliki w ogrodzie; 
dramat obyczajowy; USA 
(2008); reż.:Dennis Lee; 
wyk.:Ryan Reynolds, Julia 
Roberts, Willem Dafoe, 
Emily Watson

00:15 Bilet na księżyc; film 
obyczajowy; reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Filip 
Pławiak, Mateusz 
Kościukiewicz, Bożena 
Adamek, Krzysztof 
Stroiński, Anna 
Przybylska, Łukasz Simlat

02:30 Samowolka; dramat 
obyczajowy; Polska 
(1993); reż.:Feliks Falk; 
wyk.:Robert Gonera, 
Aleksander Gawek, Paweł 
Iwanicki, Mariusz Jakus, 
Krzysztof Zaleski, Michal 
Żebrowski, Renata 
Dancewicz

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków (4); 
serial animowany

8:15 Jeźdźcy smoków (5); 
serial animowany

8:45 Jeźdźcy smoków (6); 
serial animowany

9:15 Zakochany 
Madagaskar; film 
animowany, USA 2013. 
Zbliżają się walentynki, 
ulubione święto Aleksa. 
Melman planuje 
niespodziankę dla Glorii, 
a Marty próbuje 
zaimponować nowym 
znajomym. Wszyscy 
czekają też...

9:45 Mój brat niedźwiedź; 
film animowany, USA 
2003

11:40 Doktor Dolittle i pies 
prezydenta; film familijny, 
Kanada/USA 2008

13:30 Epoka lodowcowa 3: 
Era dinozaurów; film 
animowany, USA 2009

15:40 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo 9 (10-ost.); 
program rozrywkowy

17:35 Nasz nowy dom (118); 
reality show

18:40 Aż chce się żyć (5) 
cykl reportaży. Dziewięciu 
bohaterów programu 
zdradzi widzom 
i prowadzącemu 
Robertowi Janowskiemu 
swój sposób na czerpanie 
z życia pełnymi garściami. 
Opowiedzą, jak zaczęli...

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

program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (26); 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo: To 

ci tłumaczę! (41); 
program rozrywkowy. 
Największe gwiazdy 
polskiej sceny kabaretowej 
zaprezentują swoje 
premierowe skecze 
i piosenki. W 4. edycji 
programu wystąpią m.in.: 
Cezary Pazura, Kabaret...

23:05 Rewers; czarna 
komedia, Polska 2009

1:15 Deadpool; film SF, USA 
2016. Umierający na 
nowotwór Wade Wilson 
zgadza się na 
eksperymentalną metodę 
leczenia. Zyskuje moc 
samouzdrawiania, lecz 
pojawiają się skutki 
uboczne. Jako...

3:45 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5315) - 
program.   

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

(1077) - magazyn
11:00 Co za tydzień (850) - 

magazyn.  Cóż to był za 
tydzień? Odpowiedzi na to 
pytanie, jak zawsze w 
niedzielę, udzieli 
niezastąpiony Olivier 
Janiak…

11:50 Iron Majdan (10) - 
program

12:50 Diagnoza 2 (13) - 
serial

13:50 Druga szansa 5 (10) - 
serial

14:50 36,6 3 (1/12) - 
program

15:55 Kopciuszek: 
Roztańczona historia - 
komedia, USA/Kanada 
2008. Mary to 
nowoczesny Kopciuszek, 
który zamiast szklanych 
pantofelków woli buty do 
tańca. Czy jej nowy 
szkolny kolega - Joey, 
okaże się Księciem? Czy 
zdobędzie serce 
dziewczyny? Czy razem 
będą tańczyć długo i 
szczęśliwie?

17:50 Wyjątkowa chwila 
(6/9) - program

18:00 Ugotowani 12 (8/10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy. Bohaterowie 
Trójmiasta jak zawsze nie 
pozwolą nam się nudzić. 
Będzie sympatycznie i 
wybuchowo, poznamy 
nowe smaki i kulturę 
kaszubską…

19:00 Fakty (7445) 
19:25 Sport (7428) 
19:35 Pogoda (7425) 
19:45 Uwaga! (5316) - 

program.   
20:00 Zapowiedź - film 

katastroficzny, USA/
Australia/Wielka Brytania 
2009. Samotny ojciec 
(Nicolas Cage) niepokoi 
się koszmarnymi snami 
swojego syna. Dodatkowo 
wpada na trop tajemniczej 
przepowiedni, która 
wyszła spod ręki małej 
dziewczynki żyjącej 
pięćdziesiąt lat temu…

22:30 Kontrabanda - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Francja 2012. 
Strażnik i były przemytnik 
alkoholu zostaje 
zaangażowany w kolejny 
nielegalny interes przez 
krewnego, zmagającego 
się z problemami 
finansowymi…

00:55 Kuchenne rewolucje 
17 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

01:55 Uwaga! (5316) - 
program.   

02:15 Moc Magii(TVN noc) 
(134/150) - program

03:35 Nic straconego

TV Puls 2018-05-20
06:00 Skorpion; serial 

fabularny, USA 2015;  
odc. 15

07:00 Przygody Merlina; 
serial fabularny, 2010

07:55 Najśmieszniejsi; 
Polska 2018; odc. 11. 
Grupa MoCarta

08:55 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

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

10:10 Co ludzie powiedzą?; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 1995

10:50 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska; odc. 7

11:20 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj; 
factual, Polska; odc. 8

12:00 Wyznania nastoletniej 
gwiazdy; familijny, 
Niemcy, USA 2004

13:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: O rybaku i 
jego żonie; familijny, 
Niemcy 2013

15:05 Najpiękniejsze baśnie: 
Kraina obfitości; familijny, 
Niemcy 2015

16:30 7 krasnoludków - Las 
to za mało!; familijny, 
Niemcy 2006

18:25 Taxi 3; akcja, Francja 
2003

20:00 Transporter 3; akcja, 
Francja 2008. Od Riwiery 
po Morze Bałtyckie, Frank 
ściga się, by uniknąć 
bezwzględnych 
morderców, przechytrzyć 
kryminalistę i zapobiec 
ekologicznej katastrofie.

22:00 Next; akcja, USA 2007. 
Cris Johnson (Nicolas 
Cage) urodził się z 
niezwykłym darem 
widzenia przyszłości, który 
prędko staje się jego 
przekleństwem…

23:55 Uwikłana; serial 
fabularny, USA; odc. 11

00:50 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6. Kulisy 
likwidacji największego 
magazynu amfetaminy…

01:30 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 7

02:00 Dyżur; factual, Polska 
2009; odc. 9

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1. 

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 21

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 22

05:45 Bulionerzy; odc. 47 - 
Menago; serial komediowy 
TVP

06:20 Alternatywy 4; odc. 
6/9 - Gołębie; serial 
komediowy TVP

07:35 Alternatywy 4; odc. 
7/9 - Spisek; serial 
komediowy TVP

08:40 O mnie się nie martw; 
s.III; s. III odc. 6/13; serial 
komediowy TVP

09:40 Ranczo; s.VII; odc. 86 
- Droga na szczyt; serial 
obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; s.VII; odc. 87 
- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
80 „Zachcianki’; serial 
komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
81 „Pytania 
egzystencjalne”; serial 
komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
82 „Idzie lato”; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 194 - Pałac; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.VII; odc. 88 
- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

16:10 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

17:10 07 zgłoś się; odc. 
15/21 - Skok śmierci; 
serial TVP

18:35 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 10/13; 
serial komediowy TVP

19:25 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

19:55 Na sygnale; odc. 190; 
serial fabularyzowany TVP

20:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 195; serial TVP

21:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 196; serial TVP

22:20 Ranczo; s.VII; odc. 91; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; s.VIII; odc. 92; 
serial obyczajowy TVP

00:10 Korona królów; odc. 
19; telenowela histor. TVP

00:40 Korona królów; odc. 
20; telenowela histor. TVP

01:15 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 235; serial 
komediowy TVP

01:45 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

02:25 Wojenne dziewczyny; 
s.II; odc. 21; serial TVP

03:20 Oficerowie; odc. 4/13; 
serial kryminalny TVP

04:15 Komisariat; odc. 67 
Van Gogh; serial TVP

04:45 Komisariat; odc. 68 
Nemezis I; serial TVP

05:15 Bulionerzy; odc. 47 - 
Menago; serial komediowy 
TVP

05:55 Kochamy polskie 
komedie; odc. 4

06:35 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (13); 
widowisko rozrywkowe

07:35 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 36 
Kętrzyn; magazyn

08:10 Fabryka śmiechu (odc. 
8)

09:05 Koło fortuny; odc. 159 
ed. 4; teleturniej

09:45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

10:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Galaktikos W 
stronę słońca! (2); 
program kabaretowy

11:15 Paranienormalni 
Tonight - Michał Szpak; 
program rozrywkowy

12:10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Ser, wino i to coś; 
magazyn kulinarny

13:10 Podróże z historią; 
s.IV; odc. 43 Kaszubskie 
życie; cykl dokumentalny

13:45 Kochamy polskie 
komedie; odc. 4

14:20 Big Music Quiz (8); 
teleturniej muz.

15:15 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /48/ - 
„Bananowy song” - Vox

15:25 Zakupy pod kontrolą 
(7); reality show

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

16:30 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 2 /3/ - 
Mój muzyczny rok; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:20 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów - Janusz 
Gajos

17:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka

18:05 Olga Lipińska 
zaprasza (38); talk-show

18:55 Wielki Test o Kulturze
20:30 Kierunek Kabaret; /55/ 

- Wchodzimy na rynek 
pracy

21:35 Tylko dla dorosłych – 
Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski ONE 
MAM SHOW; /odc. 3/; 
program satyryczny

22:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 10) - Mąż 2; 
widowisko

23:10 Koło fortuny; odc. 158 
ed. 4; teleturniej

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

02:55 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (13); 
widowisko rozrywkowe

05:45 Ukryta prawda (232) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Biuro (3/6) - serial 

komedia, USA
09:25 Biuro (4/6) - serial 

komedia, USA
09:55 Przepis na życie 4 

(10) - serial obyczajowy. 
10:55 Przepis na życie 4 

(11) - serial obyczajowy. 
11:55 Przepis na życie 4 

(12) - serial obyczajowy. 
12:55 Zaklinaczka duchów 

(12) - serial S-F, USA
13:55 Zaklinaczka duchów 

(13) - serial S-F, USA
14:55 Klejnot Nilu - film 

przygodowy, USA 1985. 
Minęły miesiące od czasu, 
gdy pisarka Joan Wilder 
Turner i romantyczny 
zawadiaka Jack Colton 
Douglas pożeglowali w 
siną dal. Żeglują nadal, ale 
sprawy nie mają się 
dobrze; Joan brakuje 
natchnienia, a w Jacku 
buntuje się jego 
awanturnicza dusza, która 
aż rwie się do 
jakiegokolwiek czynu…

17:10 Książę i ja IV: W 
krainie słoni - komedia, 
USA 2010. Duńska para 
królewska zostaje 
zaproszona na Daleki 
Wschód na ślub Myry - 
księżniczki egzotycznego 
Sangyoonu…

19:00 Lucyfer (12/18) - 
serial, USA

20:00 Od kołyski aż po grób 
- film sensacyjny, USA 
2003. Mistrz 
złodziejskiego fachu i 
tajemniczy agent z 
Tajwanu jednoczą siły, aby 
pokonać bezwzględnego 
porywacza i odzyskać 
cenne diamenty…

22:10 The Shooter (8/10) - 
serial, USA

23:05 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…

01:20 Moc Magii (TVN7 noc) 
(134/150) - program. 

03:30 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

04:05 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska z domu Wałęsa

04:40 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show – 
Aleksander Gawronik

05:45 44 sposoby na... (3/5) 
- program rozrywkowy

06:15 44 sposoby na... (4/5) 
- program rozrywkowy

06:45 44 sposoby na... (5) - 
program rozrywkowy

07:15 Idealna niania 9 (12) - 
program obyczajowy

08:00 Apetyt na miłość 5 
(11/12) - program

09:00 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

09:30 Gwiazdy prywatnie 2 
(3/8) - program

10:00 Misja ratunkowa 
(2/10) - program

10:45 Afera fryzjera 6 (12) - 
program rozrywkowy

11:30 Co nas truje (10/12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu (10) - program

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu? 3 
(12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! (2/10) - 
program rozrywkowy

14:50 Warsztat urody (8) - 
program lifestylowy

15:35 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (12) - 
program

16:35 Ja, Ty i niepłodność
17:45 Gwiazdy prywatnie 2 

(4/8) - program
18:20 #Sława 2 (6/8) - 

program rozrywkowy
18:55 Zdrowo, czyli jak? 

(5/10) - program
19:30 Co nas truje (10/12) - 

program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 15 

(20/24) - magazyn
20:45 Pani Gadżet 15 

(21/24) - magazyn
21:15 Sekrety lekarzy 4 (12) 

- reality show
22:15 Apetyt na miłość 5 

(12) - program
23:15 Książę Harry i 

Meghan Markle – miłość 
ponad konwenanse - 
dokument

00:30 W roli głównej - 
Patryk Vega (2/8) - talk 
show

01:00 44 obiekty pożądania 
(5/6) - program

01:30 44 obiekty pożądania 
EXTRA (6) - program 
rozrywkowy

02:00 Najsztub słucha - 
Paulina Krupińska (1/6) - 
talk show

02:30 W roli głównej - Filip 
Chajzer (5/6) - talk show

03:00 W roli głównej - 
Daniel Olbrychski (7/8) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

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

04:25 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

04:55 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

08:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
32; serial animowany; 
Japonia (2018)

08:30 Kapitan Tsubasa; odc. 
33; serial animowany; 
Japonia (2018)

09:00 Orły Nawałki; odc. 6; 
cykl reportaży

09:30 Lekkoatletyka - IAAF 
World Indoor Tour, Osaka

11:30 Kolarstwo - Puchar 
Świata - Szeged - Finały 
(2)

13:10 Studio TVP Sport
13:15 Lekkoatletyka - mityng 

w Białymstoku
15:30 Studio TVP Sport
15:45 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
3 miejsce

16:30 Studio TVP Sport
17:10 Studio TVP Sport
18:20 Studio TVP Sport
18:35 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Rzym - Finał
20:00 Studio TVP Sport
20:55 Studio TVP Sport
21:40 Studio TVP Sport
22:50 Studio TVP Sport
23:05 Sportowa niedziela
23:45 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (5)

07:05 Wiatr od morza; 
magazyn

07:25 Pogoda
07:35 Rączka gotuje
07:55 Pod Tatrami
08:15 Nożem i widelcem; odc. 

200 - Kiełbaski i papryka 
faszerowana z grilla

08:35 Agape; magazyn
09:00 Samotny w sercu 

dżungli; film dokum.
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. 62 Bydgoszcz; 
magazyn

13:30 Pogoda 
13:40 Ukryte skarby – 

Tajemnice Józefa 
Wybickiego i śmierć na 
Wyspie Edwarda.; cykl 
reportaży

14:10 Superliga tenisa 
stołowego - ODC. 30; 
magazyn

15:10 Pogoda 
15:15 Superliga przy stole; 

odc. 30
15:35 Wiosna w Regionach
16:10 Dzień na wyścigach - 

Nagroda Rulera
16:45 Dziennik regionów
17:00 Spotkanie ze Świętym
17:15 Sto na 100 odc. 9; 

magazyn ekonomiczny
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 Antenowe remanenty]
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:35 Prywatne niebo; film 

obyczajowy
00:05 Wiatr od morza; 

magazyn
00:30 Pod Tatrami
00:45 Sto na 100 odc. 9; 

magazyn ekonomiczny
01:05 Zakochaj się w Polsce; 

odc. 62 Bydgoszcz; 
magazyn

01:40 Ocaleni; reality show
02:45 Głos Regionów
03:45 Samotny w sercu 

dżungli; film dokum.
05:00 Dziennik Regionów
05:35 Agape; magazyn
06:00 TELEZAKUPY
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 20 
maja. odc. 568; felieton

06:55 Jak powstali 
Skaldowie; film 
dokumentalny

07:30 Film dokumentalny
08:05 Non Possumus. 

Prymas Stefan 
Wyszyński; odc. 1; film 
dokumentalny; reż.:Paweł 
Woldan

09:10 Siedlisko; odc. 9/9; 
serial TVP

10:15 Okrasa łamie przepisy 
– Hutnicza rewolucja w 
polskiej kuchni; magazyn 
kulinarny

10:45 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

11:50 Dzikie Chiny; odc. 3 
Tybet; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

12:55 Afryka; cz. 5. Sahara; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

13:55 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia milicjanta 
drogówki z Doniecka

14:35 Antek Policmajster; 
komedia; Polska (1935); 
reż.:Michał Waszyński; 
wyk.:Adolf Dymsza, Maria 
Bogda, Mieczysława 
Ćwiklińska

16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Ex Libris; magazyn
17:45 U Pana Boga w 

ogródku; odc. 11/12; 
serial komediowy TVP

18:40 Kulisy II Wojny 
Światowej; cz. 1; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2008)

19:45 Bo oszalałem dla niej; 
komediodramat; Polska 
(1980); reż.:Sylwester 
Chęciński; wyk.:Zdzisław 
Wardejn, Gabriela 
Kownacka, Ignacy 
Gogolewski, Witold 
Pyrkosz, Witold Skaruch, 
Wiesław Drzewicz

21:40 Wielki Test. Polacy 
Stulecia

23:15 Śmieciarz; odc. 1; 
serial obyczajowy; Polska 
(1987); reż.:Jacek 
Butrymowicz; wyk.:Maciej 
Góraj, Anna Ciepielewska, 
Ewa Dąbrowska, Dorota 
Rydz, Zbigniew 
Buczkowski, Józef 
Nalberczak, Tadeusz 
Szaniecki, Witold Dębicki, 
Stanisław Niwiński, 
Marian Glinka

00:55 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 3/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

02:00 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

7:00 Boks; Ptak Warsaw 
Expo Boxing Night w 
Nadarzynie

8:00 Sporty walki; UFC Fight 
Night: Maia vs Usman; 
waga półśrednia: Demian 
Maia - Kamaru Usman

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Siatkówka mężczyzn; 
Aleja Gwiazd 2018; mecz: 
Polska - Kanada

14:45 Żużel: Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: ROW 
Rybnik - Car Gwarant 
Start Gniezno

17:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 5. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: BM Slam Stal 
Ostrów Wielkopolski - 
Polski Cukier Toruń

20:15 Sporty walki; UFC 
Fight Night: Maia vs 
Usman; waga półśrednia: 
Demian Maia - Kamaru 
Usman

0:00 Boks; Ptak Warsaw 
Expo Boxing Night w 
Nadarzynie

2:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

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

POLSAT SPORT
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 246; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 5 W 

niewoli; cz. 1; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3838; teleturniej muz.
09:30 Pensjonat nad 

rozlewiskiem; odc. 9; 
serial TVP

10:30 Jeden z dziesięciu; 
15/106; teleturniej

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; s.III; odc. 61; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 BBC w Jedynce –  

Błękitna Planeta. Seria II; 
cz. 3. Rafy koralowe; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

13:50 Elif; s.II; odc. 247; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:55 Leśniczówka; odc. 23
16:15 Leśniczówka; odc. 24
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3839; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3312; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

83; telenowela his. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

16/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Teatr Telewizji – 

Śmierć Rotmistrza 
Pileckiego; spektakl 
teatralny; reż.:Ryszard 
Bugajski; wyk.:Marek 
Probosz, Marek Kalita, 
Andrzej Niemirski, Jacek 
Rozenek, Andrzej Czernik, 
Gabriela Muskała, Jan 
Monczka, Aleksandra 
Konieczna, Łukasz Simlat, 
Agnieszka Mandat

22:00 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

23:05 Splendor Festiwalu 
Filmowego w Cannes

00:10 Karol. Papież, który 
pozostał człowiekiem; 
film fabularny; Włochy 
(2005)

02:50 Clintonowie kontra 
Obamowie. Sekrety 
rywalizacji; film dokum.; 
Francja (2016)

03:55 Notacje – Jan 
Zalewski. Na nieludzkiej 
ziemi; cykl dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 195 
ed. 4; teleturniej

06:05 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

07:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 60 
„Wieczór kawalerski”; 
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 

Extra (59)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

87 „O szkole i kobietach”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1866; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 196 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 W poszukiwaniu 
nowej Ziemi; odc. 2 
Podróż do Nowego 
Świata; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Familiada; odc. 2369; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 237 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; serial 
obyczajowy; 
wyk.:Tolgahan Sayisman, 
Hande Ercel, Berk 
Hakman, Yesim Buber, 
Huseyin Anvi Danyal

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

88; serial komediowy TVP
19:05 Na sygnale; odc. 61; 

serial fabularyzowany TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1866; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 

1867; serial TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 37; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1374; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1107

21:50 Za marzenia; odc. 11; 
serial TVP

22:50 Tylko jedno 
spojrzenie; odc. 3; serial 
krym.; Francja (2017)

23:55 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
18/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

00:50 O mnie się nie martw; 
s.VIII odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

01:50 Riviera; odc. 10; serial; 
Wielka Brytania (2017)

02:45 Świetliki w ogrodzie; 
dramat obyczajowy; USA 
(2008); reż.:Dennis Lee

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (684); 
serial paradokumentalny

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

9:30 Malanowski i partnerzy 
(470); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (39); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (812); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (163); serial 
paradokumentalny. 
Dwunastoletnia Ada 
zostaje znaleziona martwa. 
Wkrótce miała wziąć 
udział w kolejnym 
konkursie piękności. 
Istnieje podejrzenie, że za 
zbrodnią stoją 
konkurentki,...

13:00 Trudne sprawy (729); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2695); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (775); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (237); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (227); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2696); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (14); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej 
kamienicy: bezrobotnego 
piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny, ich syna i 
sąsiadów...

20:10 Megahit: Deadpool; 
film SF, USA 2016. 
Przygotowując się do 
swojej roli, Brianna 
Hildebrand przez kilka 
miesięcy trenowała boks 
tajski.

22:35 Korpus weteranów; 
film sensacyjny, USA 
2006. Najemnik 
kompletuje zespół do 
ochrony przedsiębiorcy, 
któremu zagraża bandyta.

0:55 Inwazja: Bitwa o Los 
Angeles; film SF, USA 
2011

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:50 Uwaga! (5316) - 
program.   

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (12/39) - 
magazyn ogrodniczy.  

07:55 Akademia ogrodnika 
(12/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2253) - magazyn

10:55 Tu się gotuje! 2 
(10/12) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (917) - 
program obyczajowy.  

12:00 Szkoła (569) - 
program.  

13:00 19 + (270) - program
13:30 Szpital (806) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

14 (1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy. W 
Wałbrzychu powstała 
restauracja „Piekielna 
kuchnia”. Włascicielka jest 
przekonana, że można u 
nich „naprawdę fajnie 
zjeść”, a jej restauracja 
jest świetnie 
prowadzonym lokalem, a 
jednak coś tam nie 
gra……

15:30 Szkoła (570) - 
program.  

16:30 19 + (271) - program
17:00 Ukryta prawda (918) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (807) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7446)
19:35 Sport (7429)
19:45 Pogoda (7426) 
19:50 Uwaga! (5317) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2682) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (168) - 

program
21:30 Projekt Lady 3 (1/12) - 

program.
22:30 Sekrety lekarzy 4 

(1/12) - reality show
23:30 Zapowiedź - film 

katastroficzny, USA/
Australia/Wielka Brytania 
2009. Samotny ojciec 
(Nicolas Cage) niepokoi 
się koszmarnymi snami 
swojego syna. Wkrótce 
okazuje się, że obie 
sprawy zaczynają się ze 
sobą łączyć prowadząc do 
zaskakującego końca…

02:00 Co za tydzień (850) - 
magazyn.  Cóż to był za 
tydzień? Odpowiedzi na to 
pytanie, jak zawsze w 
niedzielę, udzieli 
niezastąpiony Olivier 
Janiak…

02:45 The Following III 
(10/15) - serial, USA

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(135/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 60

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 16

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 17

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013J; odc. 18

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 21

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 68

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

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2005

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

20:00 Uciec, ale dokąd?; 
akcja, USA 1993. Zbiegły 
więzień - Sam Gillen 
pomaga pięknej młodej 
wdowie, Clydie i jej 
dzieciom stawić opór 
bezwzględnemu 
przedsiębiorcy 
budowlanemu, który chce 
ich wyrzucić z domu i 
przejąć cenny grunt…

21:55 Mściciel; akcja, 
Francja, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki, USA 2004

23:35 Elektra; akcja, Kanada, 
USA 2005. Przywrócona 
do życia płatna zabójczyni 
Elektra otrzymuje kolejne 
zlecenie: ma zabić 
pewnego mężczyznę i jego 
13-letnią córkę. Jednak 
misja niespodziewanie 
wymyka się spod 
kontroli…

01:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:50 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 23

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 24

05:55 Korona królów; odc. 
55; telenowela his. TVP

06:25 Na sygnale; odc. 20; 
serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 21; 
serial fabularyzowany TVP

07:30 Doktor Ewa; odc. 9/9 - 
Pożegnania; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 
803; serial TVP

09:15 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
84 „W jakim wieku?”; 
serial komediowy TVP

09:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
85 „Praca Tomka”; serial 
komediowy TVP

10:25 Ojciec Mateusz; s.XIX; 
odc. 249; serial 
kryminalny TVP

11:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; odc. 28

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 89 
- Czas konspiry; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 197 - Bransoletka; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 198 - Psina; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
44 - Zdrowie na sprzedaż

16:20 Na sygnale; odc. 21; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 14; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 199 - Manuela; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 306; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 200 - Idol; serial 
kryminalny TVP

00:05 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 201 - Myszka Miki; 
serial kryminalny TVP

00:55 Fałszerze. Powrót 
sfory; odc. 14/14; serial 
sensacyjny TVP

01:55 Ekstradycja I; odc. 1/6; 
serial kryminalny TVP

03:00 Doktor Ewa; odc. 9/9 - 
Pożegnania; serial TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
803; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
84 „W jakim wieku?”; 
serial komediowy TVP

05:15 Familiada; odc. 2418; 
teleturniej

05:45 Okrasa łamie przepisy 
– Wiosenne grillowanie; 
magazyn kulinarny

06:25 Śpiewające fortepiany 
(55)

07:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (23) - ZOO; 
widowisko rozrywkowe

08:20 Jeden z dziesięciu; 
20/101; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 160 
ed. 4; teleturniej

09:35 Bake off – Ale ciacho! 
(10) ed. 4; widowisko

10:35 Bake off – Ale przepis 
(10)

10:50 Familiada; odc. 2418; 
teleturniej

11:25 Herbatka z kabaretem 
(6); program rozrywkowy

11:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 1

12:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Kabaret Ani Mru 
Mru - 2

13:45 Śpiewające fortepiany 
(3)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 8 Festiwal 
Kabaretu Koszalin 2002. 
Bujając w obłokach (1-3);

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Ogórkowa kuchnia

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (75); 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (167) Ville de 
Quebec

19:30 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 12; serial TVP

20:15 Śpiewające fortepiany 
(2)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (28) - Duchy; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kocham Cię, Polsko!; 
odc. (11) ed 11; zabawa 
quizowa

23:55 Koło fortuny; odc. 159 
ed. 4; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Słodkiego, 
miłego życia - KOMBII

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – Opole 2015 na 
bis - Muzyczna biografia - 
90 lat Polskiego Radia; cz. 
2; koncert

02:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 10) - Mąż 2; 
widowisko

03:40 Rozrywka Retro – 
Kabaret z medycyną w tle 
(7); program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (233) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (318) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (37/52) - 
program sądowy

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

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

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (38/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (492) - 
program sądowy

14:55 Szpital (319) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(14) - serial S-F, USA. 
Samochód Melindy 
nieoczekiwanie psuje się 
na pustkowiu. Kobieta 
czekając na pomoc, 
spotyka rozwścieczonego 
ducha…

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

18:00 Belle Epoque (7/10) - 
serial. Jedna z 
największych gwiazd 
boksu, Wiktor Pronobis 
(Cezary Pazura), stacza we 
Lwowie swoją ostatnią 
walkę w karierze. Podczas 
tego starcia, z domu 
rodzinnego Pronobisa, 
zostaje porwany jego 
kilkumiesięczny synek - 
Antoś…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Strefa zrzutu - film 

sensacyjny, USA 1994. 
Szeryf Pete Nessip 
(Wesley Snipes) eskortuje 
skazanego mężczyznę do 
więzienia. Podczas lotu 
dochodzi do zamachu 
terrorystycznego, ginie 
brat Pete’a, a skazaniec 
ucieka. Pete jest pewien, 
że zamach na samolot był 
częścią precyzyjnie 
opracowanej ucieczki i 
został wykonany przez 
najwyższej klasy 
spadochroniarzy…

22:10 Biuro (5/6) - serial 
komedia, USA

22:45 Biuro (6) - serial 
komedia, USA

23:20 Węże w samolocie - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy/Kanada 2006. 
Agent FBI transportuje z 
Hawajów do Los Angeles 
świadka mającego 
zeznawać przeciwko mafii. 
Na pokładzie samolotu 
znajduje się kilkaset węży, 
które mają uśmiercić 
świadka…

01:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(135/150) - program.  

03:50 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show – Otylia 
Jędrzejczak

04:25 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show – Jacek 
Olszewski

05:25 Fryzjerzy na start
06:30 Klinika urody 7 

(10/13) - program
07:15 Afera fryzjera 5 (2/12) 

- program rozrywkowy
08:00 Idealna niania 9 (12) - 

program obyczajowy
08:45 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (12/39) - 
magazyn ogrodniczy

09:15 Afera fryzjera 2 (2/12) 
- program rozrywkowy

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (8/12) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu (5/10) - program

11:45 Kuchenne rewolucje 7 
(1/15) - program

12:45 Apetyt na miłość 5 
(12) - program

13:45 Co za tydzień (850) - 
magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 
(20/24) - magazyn

14:45 Pani Gadżet 7 (9/13) - 
magazyn

15:20 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show

15:50 W czym do ślubu? 3 
(12) - reality show

16:20 Agentki czystości 
(12/13) - program 
lifestylowy

16:55 Ugotowani 11 (8/12) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (8/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(6/12) - reality show

20:40 #Sława 2 (6/8) - 
program rozrywkowy

21:10 SOS - Sablewska od 
stylu (10) - program 
rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 15 
(21/24) - magazyn

22:25 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

22:55 Afera fryzjera 6 (12) - 
program rozrywkowy

23:40 Warsztat urody (8) - 
program lifestylowy

00:25 Książę Harry i 
Meghan Markle – miłość 
ponad konwenanse - 
dokument

01:40 Najsztub słucha - 
Dorota Wellman (2/6) - 
talk show

02:10 W roli głównej - Ewa 
Chodakowska (6) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Sebastian Karpiel Bułecka 
(9/16) - talk show

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

03:40 Wiem, co jem (8/16) - 
magazyn

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

04:40 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (5)

10:05 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - Finał

11:35 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
3 miejsce

13:40 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
FINAŁ

15:55 Droga do Rosji; odc. 
9-10; magazyn; Szwajcaria 
(2018)

17:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
34; serial animowany; 
Japonia (2018)

17:30 Kapitan Tsubasa; odc. 
35; serial animowany; 
Japonia (2018)

18:00 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

18:25 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

19:00 Lekkoatletyka - IAAF 
World Indoor Tour, Osaka

20:30 Lekkoatletyka - mityng 
w Białymstoku

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Boks - Gala w Bell 

Centre w Montrealu (m.
in.: A.Stevenson - B.Jack)

01:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Wschodniej 
(6)

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 Rolnik szuka szkoły odc. 

6 wersja zaktualizowana; 
magazyn

11:25 Niezłomni. Pod drutami 
Auschwitz

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; 

program publicystyczny
15:05 Antenowe remanenty
15:35 Tygodnik polityczny; 

program publicystyczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Rybactwo i morze; 

magazyn
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 Tygodnik polityczny; 

program publicystyczny
20:30 Rybactwo i morze; 

magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
23:05 Telekurier
23:35 Gol Ekstra; felieton
00:05 Rybactwo i morze; 

magazyn
00:40 Antenowe remanenty
01:20 O!polskie na żywo
02:25 Antenowe remanenty
03:10 Rolnik szuka szkoły odc. 

6 wersja zaktualizowana; 
magazyn

03:25 Turystyczna Jazda
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Tygodnik polityczny; 

program publicystyczny
06:00 TELEZAKUPY
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 21 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Panna Madonna legenda 
tych lat; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (92) 
Macho; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Stanisław Stadnicki, 
Błękitna Dama i fawerole 
czyli tajemnice zamku w 
Łańcucie; cykl reportaży

09:05 Korona królów; odc. 
19; telenowela his. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
20; telenowela his. TVP

10:40 Złoto Jukonu; odc. 2/3 
(odc. 2/3); serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

11:35 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

12:05 Urodzony po raz trzeci; 
film TVP; Polska (1989); 
reż.:Stanisław Jędryka; 
wyk.:Anna Ciepielewska, 
Andrzej Grabarczyk, 
Bronisław Pawlik, Grażyna 
Barszczewska, Artur 
Barciś

13:50 Sensacje XX wieku – 
Ostatnia narada; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Na 
Zachodzie znów spokój; 
cykl dokumentalny

15:20 Spór o historię – 
Korpus Ochrony 
Pogranicza; debata

15:55 Afryka; cz. 5. Sahara; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

17:00 Ex Libris; odc. 344; 
magazyn

17:25 Flesz historii; odc. 
391; cykl reportaży

17:50 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 4/13; serial 
sensacyjny TVP

19:00 Sensacje XX wieku – 
Tunele wojny; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:40 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:40 Korona królów; odc. 
21; telenowela his. TVP

22:10 Korona królów; odc. 
22; telenowela his. TVP

22:45 Do wolnego świata...; 
film dok.; Polska (2007)

23:50 Jerzy Popiełuszko. 
Posłaniec prawdy; film 
dokumentalny; Polska, 
USA (2014)

01:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (92) 
Macho; cykl reportaży

02:10 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 4/13; serial 
sensacyjny TV

7:00 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: Odra Opole - 
Ruch Chorzów

9:10 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: ROW 
Rybnik - Car Gwarant 
Start Gniezno

11:20 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; 5. 
mecz półfinałowy fazy 
play-off: BM Slam Stal 
Ostrów Wielkopolski - 
Polski Cukier Toruń

13:30 Siatkówka mężczyzn: 
Aleja Gwiazd 2018; mecz: 
Polska - Kanada

15:30 Piłka nożna; Nice 1. 
liga; mecz: GKS Katowice 
- GKS Tychy

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
studio

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
mecz towarzyski: Polska - 
Kanada

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
studio

20:30 Magazyn Nice 1. ligi; 
magazyn piłkarski

22:10 Z archiwum boksu
23:00 Boks; Ptak Warsaw 

Expo Boxing Night w 
Nadarzynie; waga 
półciężka: Robert 
Parzęczewski - Jackson 
Junior

1:00 Sporty walki; KSW

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

POLSAT SPORT
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 247; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 6 W 

niewoli; cz. 2; serial TVP
07:45 ALARM!; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3839; teleturniej muz.
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia; /33/; teleturniej
10:10 Klan; odc. 3312; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

16/106; teleturniej
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; s.III; odc. 62; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Tworzenie grup 
producentów i organizacji 
producentów; magazyn

12:50 Natura w Jedynce – 
24 godziny na Morzach 
Południowych - bitwa o 
życie; serial 
dokumentalny; Nowa 
Zelandia (2015)

13:50 Elif; s.II; odc. 248; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
83; telenowela his. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wiktoria; s.I; odc. 5 - 

Zwyczajna kobieta; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

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

odc. 3840; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3313; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

84; telenowela his. TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

17/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:30 Najdłuższa wojna 

nowoczesnej Europy; odc. 
6; serial TVP

21:35 Pensjonat nad 
rozlewiskiem; odc. 10; 
serial TVP

22:35 Krawcowa z Madrytu; 
odc. 9; serial; Hiszpania 
(2014)

23:35 Labirynt; odc. 4/7; 
serial; Czechy (2015)

00:50 Komisja morderstw; 
odc. 7/12; serial TVP

01:45 Warto rozmawiać; 
program publicystyczny

02:50 Waterloo – ostatnia 
bitwa Napoleona; film 
dokum.; Belgia (2015)

03:55 Notacje – Maria 
Straszewska. Biuletyn 
Informacyjny; cykl 
dokumentalny

05:25 Koło fortuny; odc. 197 
ed. 4; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1374; serial TVP

07:00 Program ekumeniczny
07:20 Na sygnale; odc. 61 

„Trudny pacjent”; 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 

Extra (60)
11:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

88 „Niezależność”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1867; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 198 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Cuda z odzysku – 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 2; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

14:55 M jak miłość; odc. 
1374; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2370; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 238 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; serial 
obyczajowy

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

89 „Wiecznie młodzi”; 
serial komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 62 
„Nowicjuszka”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1867; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 11; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1375; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1108

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Zabójczy wirus; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); 
reż.:Eileen Inkson

24:00 La La Poland; odc. 
(4); program rozrywkowy

00:50 Tylko jedno 
spojrzenie; odc. 3; serial 
kryminalny; Francja 
(2017)

01:55 Miasto skarbów; odc. 
3 Dukat Wazy; serial 
kryminalny TVP

02:50 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:55 Zabójczy wirus; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (685); 
serial paradokumentalny

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

9:30 Malanowski i partnerzy 
(475); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (40); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (813); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (164); serial 
paradokumentalny. W 
remontowanym domu 
znalezione zostają zwłoki 
mężczyzny, kierownika 
budowy. Detektywi 
prowadzą śledztwo i 
dowiadują się o 
małżeńskich konfliktach 
oraz odkrywają...

13:00 Trudne sprawy (730); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2696); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (776); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (238); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (228); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2697); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Zbigniew Wodecki. 

Wspomnienie; reportaż. 
Sylwetka Zbigniewa 
Wodeckiego, który był 
bohaterem drugiego dnia 
Polsat SuperHit Festiwal 
2016. Artysta gry na 
skrzypcach zaczął uczyć 
się w...

20:10 Inwazja: Bitwa o Los 
Angeles; film SF, USA 
2011

22:40 Adrenalina 2: Pod 
napięciem; film 
sensacyjny, USA 2009

0:45 Drużyna A; komedia 
sensacyjna, USA 2010. 
Byli komandosi padają 
ofiarą spisku. Próbują 
odzyskać dobre imię.

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5317) - 
program.   

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

(11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2254) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (918) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (570) - 

program.  
13:00 19 + (271) - program
13:30 Szpital (807) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

14 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy. 
Szalotka to nieduża 
restauracja usytuowana 
niedaleko przejścia 
granicznego w Zgorzelcu. 
Właścicielką jest 
energiczna Marta, która 
stara się, aby Szalotka 
była oryginalną i 
wyróżniającą się 
restauracją…

15:30 Szkoła (571) - 
program.  

16:30 19 + (272) - program
17:00 Ukryta prawda (919) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (808) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7447)
19:35 Sport (7430)
19:45 Pogoda (7427)
19:50 Uwaga! (5318) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2683) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (169) - 

program
21:30 Kuba Wojewódzki 12 

(14) - talk show.  Aktorzy, 
sportowcy, politycy, 
muzycy, ludzie z 
pierwszych stron gazet – 
Królowi TVN mało kto 
odmawia, bo ten człowiek 
to legenda

22:30 Grawitacja - film S-F, 
USA/Wielka Brytania 
2013. Dr Stone  i Matt 
Kowalsky są uczestnikami 
misji wahadłowca, której 
zadaniem jest naprawa 
przestarzałego Teleskopu 
Kosmicznego. 
Niespodziewanie stacja 
kosmiczna zostaje niemal 
całkowicie zniszczona…

00:20 Superwizjer (1132) - 
magazyn reporterów, 
Polska

00:55 Tu się gotuje! 2 
(10/12) - magazyn

01:00 Lista klientów (6/15) - 
serial, USA

01:55 Cape Town (6) - 
miniserial, Niemcy

03:15 Uwaga! (5318) - 
program.   

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(136/150) - program

05:05 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015; odc. 61

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 17

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

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 19

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 22

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 69

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

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014;  
odc. 365

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

20:00 Transporter 3; akcja, 
Francja 2008

22:00 Mechanik: Prawo 
zemsty; akcja, USA 2011. 
Arthur Bishop jest 
wykwalifikowanym 
mechanikiem – specem 
od mokrej roboty. 
Należący do elity 
zabójców, perfekcyjnie 
eliminuje wyznaczone 
cele. W życiu kieruje się 
żelaznymi zasadami. Kiedy 
zamordowany zostaje jego 
mentor, Arthur sam 
wyznacza sobie kolejne 
zlecenie…

23:50 Ip Man 3; akcja, 
Hongkong, Chiny 2015. Ip 
Man – odważny mistrz 
wschodnich sztuk walki i 
właściciel Wing Chun 
postanawia przeciwstawić 
się niebezpiecznym 
gangsterom, którzy chcą 
odebrać mu jego 
ukochaną szkołę.

02:00 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 17

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

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

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

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 1

05:50 Korona królów; odc. 
56; telenowela his. TVP

06:20 Na sygnale; odc. 21; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 22; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Królowa Bona; odc. 1; 
serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
804; serial TVP

09:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
85 „Praca Tomka”; serial 
komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
86 „Dziewczyna Kuby”; 
serial komediowy TVP

10:40 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 197 - Bransoletka; 
serial kryminalny TVP

11:35 Ranczo; s.VII; odc. 90 
- Trudne powroty; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 198 - Psina; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 199 - Manuela; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
45 - Skuteczna 
samoobrona

16:15 Na sygnale; odc. 22; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 15; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 200 - Idol; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 307; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 201 - Myszka Miki; 
serial kryminalny TVP

23:55 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:35 Na sygnale; odc. 190 
„Nic z tego nie będzie”; 
serial fabularyzowany TVP

01:10 Czas honoru; odc. 2 
Na polskiej ziemi; serial 
TVP

02:10 Czas honoru; odc. 3 
Przydział; serial TVP

03:10 Królowa Bona; odc. 1; 
serial TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
804; serial TVP

05:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
85 „Praca Tomka”; serial 
komediowy TVP

05:10 Familiada; odc. 2419; 
teleturniej

05:45 Okrasa łamie przepisy 
– Ogórkowa kuchnia; 
magazyn kulinarny

06:20 Śpiewające fortepiany 
(1)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (28) - Duchy; 
widowisko rozrywkowe

08:20 Jeden z dziesięciu; 
21/101 Wielki Finał; 
teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 161 
ed. 4; teleturniej

09:40 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 10) - Mąż 2; 
widowisko

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /5/ - 
„Augustowskie noce” - 
Maria Koterbska

10:50 Familiada; odc. 2419; 
teleturniej

11:20 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /48/ - 
„Bananowy song” - Vox

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (1)

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Ani Mru Mru - 
Urodzinowy strzał w 
dychę (2)

13:40 Śpiewające fortepiany 
(2)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XVII Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
Mrągowo 2015 (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Francuskie inspiracje

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (76) 
Kosmici; cykl reportaży

19:00 Makłowicz w podróży 
– Podróż 43 Kanada - 
Quebeck (168) Pierwsze 
nacje; magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Herbatka z kabaretem 
(7); program rozrywkowy

20:15 Śpiewające fortepiany 
(4)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (29) - Wieś i 
wiocha

22:20 Bake off – Ale ciacho! 
(1) ed. 4; widowisko

23:15 Bake off – Ale przepis 
(1)

23:35 Koło fortuny; odc. 160 
ed. 4; teleturniej

00:10 Na festiwalowej 
scenie – Ewa Demarczyk

00:35 Złota sobota odc. 7
01:30 Od Opola do Opola; 

/1/; widowisko muzyczne
02:30 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz; cz. 
1; program rozrywkowy

03:35 Rozrywka Retro – 
Studio Gama - Mortale i 
inni

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1136) - program 
kryminalny

06:25 Szpital (319) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (38/52) - 
program sądowy

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

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

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (39/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (493) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (320) - 
program obyczajowy

15:55 Zaklinaczka duchów 
(15) - serial S-F, USA. 
Melinda w ramach 
tygodnia kariery odwiedza 
liceum w Grandview. W 
szkole spotyka ducha 
cheerleaderki, która 
atakuje swoją byłą 
koleżankę z drużyny…

16:55 Przepis na życie 5 (1) 
- serial obyczajowy

18:00 Belle Epoque (8/10) - 
serial. Para zakochanych 
znajduje na skałkach pod 
Krakowem mocno 
rozkładające się 
zmasakrowane zwłoki 
młodej kobiety. Czy to 
samobójstwo czy 
morderstwo?…

19:00 Ukryta prawda
20:00 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…

22:20 Infiltracja - film 
sensacyjny, USA/Hong 
Kong 2006. Bystry i 
niezwykle ambitny Colin 
Sullivan (Matt Damon) 
wydaje się być na 
najlepszej drodze do 
błyskotliwej kariery w 
elitarnej specjalnej 
jednostce dochodzeniowej 
policji stanu 
Massachusetts, której 
głównym zadaniem jest 
rozprawienie się z 
irlandzkim bossem 
mafijnym, Frankiem 
Costello…

01:30 American Horror 
Story: Asylum (12/13) - 
serial, USA 

02:35 Moc Magii (TVN7 noc) 
(136/150) - program. 

04:45 Druga strona medalu 
(8) - talk show – Alicja 
Tysiąc

05:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (10/13) - 
program lifestylowy

06:25 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn 
lifestylowy

06:55 Co za tydzień (850) - 
magazyn

07:25 Afera fryzjera 6 (12) - 
program rozrywkowy

08:10 Apetyt na miłość 2 
(2/10) - program 
rozrywkowy

09:10 Afera fryzjera 2 (3/12) 
- program rozrywkowy

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (9/12) - 
program rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu (6/10) - program 
rozrywkowy

11:40 Kuchenne rewolucje 7 
(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:40 Pani Gadżet 15 
(21/24) - magazyn

13:10 Pani Gadżet 15 
(20/24) - magazyn

13:40 Pani Gadżet 7 (7/13) - 
magazyn

14:10 Wyglądać jak gwiazda 
(2/6) - program 
rozrywkowy

14:40 Coś z niczego (6/7) - 
program lifestylowy

15:40 #Sława 2 (6/8) - 
program rozrywkowy

16:10 Mroczne sekrety 
przemysłu rybnego - 
dokument

17:10 Ostre cięcie 5 (2/10) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (9/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(7/12) - reality show

20:40 Perfekcyjna Pani 
Domu

21:40 Co nas truje (10/12) - 
program lifestylowy

22:25 Zaskocz mnie! (3/10) - 
program rozrywkowy

23:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

23:45 Apetyt na miłość 5 
(12) - program 
rozrywkowy

00:45 Piekło hinduskich 
prostytutek - dokument 
(dla małoletnich od lat 16)

02:05 W roli głównej - 
Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show

02:35 W roli głównej - Iwona 
Pavlovicz (10/16) - talk 
show

03:05 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn

03:35 Wiem, co jem (9/16) - 
magazyn

04:05 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał Konfer. 
Wschodniej (6)

10:05 Lekkoatletyka - IAAF 
World Indoor Tour, Osaka

11:35 Lekkoatletyka - mityng 
w Białymstoku

13:35 Kolarstwo - Puchar 
Świata - Szeged - Finały 
(1-2)

15:25 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

16:30 Kapitan Tsubasa; odc. 
36-37; serial animowany; 
Japonia (2018)

17:35 Stadion Śląski. W 
kotle czarownic; film 
dokumentalny

18:30 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: Finał: Bayern 
Monachium - Eintracht 
Frankfurt

20:40 Boks - Gala w Bell 
Centre w Montrealu (m.
in.: A.Stevenson - B.Jack)

22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Hokej na lodzie - 

Mistrzostwa Świata Elity: 
FINAŁ

01:25 Hokej na lodzie - NHL: 
skróty meczów

02:05 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (6)

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 OSTOJA
09:35 Było, nie minęło - 

kronika zwiadowców 
historii. - Wszystko zaczyna 
się od marzeń

10:15 Antenowe remanenty
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Rączka gotuje
11:15 Informator Medyczny
11:25 Największe osiągnięcia 

człowieka – Kształtowanie 
naszego świata – od epoki 
kamienia do gwiazd; 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. - Wszystko zaczyna 
się od marzeń

15:35 A w duszy gra nam 
Polska.; reportaż

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Pożyteczni.pl; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Informator
17:47 W partnerstwie siła; 

magazyn ekonomiczny
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 A w duszy gra nam 

Polska.; reportaż
20:30 Pożyteczni.pl; magazyn
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Było, nie minęło - 

kronika zwiadowców 
historii. - Wszystko zaczyna 
się od marzeń

22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Największe osiągnięcia 

człowieka - Kształtowanie 
naszego świata - od epoki 
kamienia do gwiazd; serial 
dokum.; Wielka Brytania

00:40 Było, nie minęło - 
kronika zwiadowców 
historii. - Wszystko zaczyna 
się od marzeń

01:20 Antenowe remanenty
02:45 Rączka gotuje
03:10 Informator Medyczny
03:25 Antenowe remanenty
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda

06:50 Był taki dzień – 22 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Bitwa o Monte Cassino 
1944; film dokumentalny

08:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 1 
Największe miasto świata; 
cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Tajemnice austriackiej 
twierdzy i cudowny 
pierścień; cykl reportaży

09:10 Korona królów; odc. 
21; telenowela his. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
22; telenowela his. TVP

10:15 Dziedzictwo 
zatrzymane w pocztówce; 
reportaż

10:40 Antek Policmajster; 
komedia; Polska (1935)

12:20 Marzyciele – Jan 
Paweł Woronicz w 
Krakowie; pr. publicyst.

12:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:25 Sensacje XX wieku – 
Tunele wojny; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Inwazja, 
której nie było; cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:05 Największe oblężenia 
średniowiecza; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:05 Historia Polski – 
Legenda 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK; film 
dokumentalny

17:00 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

18:00 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 5/13; serial 
sensacyjny TVP

18:55 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Rosenbergowie; cz. 1-2; 
cykl dokumentalny

19:55 Jak było?; odc. 11; 
program publicystyczny

20:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zaginiony bez 
wieści

21:05 Klub profesora Tutki – 
O miłym staruszku; serial 
TVP

21:25 Korona królów; odc. 
23; telenowela his. TVP

22:00 Korona królów; odc. 
24; telenowela his. TVP

22:35 Zanim będzie za 
późno; film dokumentalny; 
Polska (2016)

23:45 Wichry Kołymy; 
dramat; Niemcy, Polska 
(2009)

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 1 
Największe miasto świata; 
cykl reportaży

02:25 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 5/13; serial 
sensacyjny TVP

7:00 Z archiwum boksu
8:00 Siatkówka mężczyzn; 

mecz towarzyski: Polska - 
Kanada. Drugie 
towarzyskie starcie drużyn 
w ramach przygotowań do 
Siatkarskiej Ligi Narodów. 
Mecze ekipy Vitala 
Heynena z tą reprezentacją 
są pierwszym...

10:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Tajlandia - Serbia

13:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

13:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Polska

16:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

17:30 Siatkówka; mecz 
towarzyski: Polska - 
Kanada

20:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Polska

22:30 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA. 
Pierwsze zawody pod 
szyldem KSW odbyły się...

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 248; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 7 

Ryzyko zawodowe; serial 
TVP

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

odc. 3840; teleturniej muz.
09:15 Wojenne dziewczyny; 

s.II; odc. 23; serial TVP
10:10 Klan; odc. 3313; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

17/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

5/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce – 

Dziki Park Yellowstone. 
Mroźna kraina; esej 
dokumentalny; USA 
(2014)

13:50 Elif; s.II; odc. 249; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; odc. 
84; telenowela his. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wiktoria; s.I; odc. 6 - 

Mąż Królowej; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

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

odc. 3841; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3314; 

telenowela TVP
18:30 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

18/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:25 Trzecia połowa; odc. 

10; serial komediowy TVP
20:55 Wielki Test. Polacy, 

którzy zmienili świat
22:35 Ocaleni; reality show
23:40 Orły Nawałki; odc. 6; 

cykl reportaży
00:15 W kolejce po śmierć. 

Czeczeni i ISIS; film 
dokumentalny; Polska 
(2018); reż.:Barbara 
Włodarczyk

01:20 Całujesz jak szatan; 
komedia; Czechy (2012); 
reż.:Marie Polednakova; 
wyk.:Kamila Magalova, 
Oldrich Kaiser, Jiri 
Bartoska, Eva Holubova

03:20 Labirynt; odc. 4/7; 
serial kryminalny; Czechy 
(2015)

04:30 Sfora; odc. 3/9; serial 
sensacyjny TVP

05:30 Notacje – Antoni 
Jankowski. Rewolwer na 
stole; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 199 
ed. 4; teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 
1375; serial TVP

06:50 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 62 
„Nowicjuszka”; 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 

Extra (61)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

89 „Wiecznie młodzi”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 200 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Ziemia – Podwodny 
świat;; cz. 11. Życie pod 
Mostem i Miasto Fregat; 
cykl dokumentalny

14:55 M jak miłość; odc. 
1375; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2371; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 239 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; serial 
obyczajowy

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

90 „To miłość”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1868; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
708; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 191 
„Rozstanie”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Całe 
szczęście; komedia; USA 
(2006); reż.:Donald Petrie; 
wyk.:Lindsay Lohan, Chris 
Pine, Faizon Love, 
Samaire Armstrong

00:10 Rodzinka.pl; s.XII; 
odc. 236 sezon 12; serial 
komediowy TVP

00:45 Świat bez tajemnic – 
Jak tego nie robić 
samemu; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

01:45 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s.XIV odc. 
18/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

02:40 Glina; odc. 3/25; serial 
kryminalny TVP

03:50 Miasto skarbów; odc. 
3 Dukat Wazy; serial 
kryminalny TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (686); 
serial paradokumentalny

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

9:30 Malanowski i partnerzy 
(477); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (41); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (814); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (165); serial 
paradokumentalny. Na 
jednym z warszawskich 
osiedli znaleziono ranną 
studentkę z Ukrainy. 
Okazuje się, że została 
zgwałcona. Jej chłopak 
sugeruje, że mogła...

13:00 Trudne sprawy (731); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2697); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (777); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (239); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (229); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2698); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (180); serial 
komediowy. Kiepski jest 
bezrobotny. Dom 
utrzymuje jego żona. 
Paździoch to właściciel 
stoiska Majtex. Boczek 
daje się nabierać na 
„interesy” sąsiadów.

20:10 Drużyna A; komedia 
sensacyjna, USA 2010. 
Byli komandosi padają 
ofiarą spisku. Próbują 
odzyskać dobre imię.

22:45 Wieczny student 3; 
komedia, USA 2009

0:55 Łowcy zombie; horror 
komediowy, USA 2015. 
Ben, Carter i Augie 
wypowiadają wojnę 
hordom zombie, które 
atakują ich rodzinne 
miasteczko. Chłopcy 
muszą wykorzystać 
umiejętności, których 
nauczyli się...

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5318) - 
program.   

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

(12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2255) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (919) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (571) - 

program.  
13:00 19 + (272) - program
13:30 Szpital (808) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

14 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (572) - 
program.  

16:30 19 + (273) - program
17:00 Ukryta prawda (920) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (809) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7448) 
19:35 Sport (7431) 
19:45 Pogoda (7428) 
19:50 Uwaga! (5319) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2684) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (170) - 

program
21:30 Ultimatum Bourne’a - 

film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. 
Skompromitowany projekt 
Treadstone wcale nie 
zostaje zamknięty. 
Zmieniono mu tylko 
nazwę na Blackbriar. Jego 
szef - Noah Vosen (David 
Strathairn) - wciąż uważa 
swojego byłego agenta 
Jasona Bourne’a za 
największe zagrożenie dla 
projektu…

23:55 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…

02:05 Ugotowani 12 (8/10) - 
program kulinarno-
rozrywkowy. Bohaterowie 
Trójmiasta jak zawsze nie 
pozwolą nam się nudzić. 
Będzie sympatycznie i 
wybuchowo, poznamy 
nowe smaki i kulturę 
Kaszubską a wszystko to 
w pięknych 
okolicznościach przyrody. 
Ten kto oczaruje i 
zachwyci najbardziej, 
zdobędzie nagrodę w 
wysokości 5000 zł

03:05 Uwaga! (5319) - 
program.   

03:30 Moc Magii(TVN noc) 
(137/150) - program

04:45 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 18

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 19

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 20

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 23

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 70

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014;  
odc. 365

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 48. 
Mateusz od roku 
przebywa zarobkowo w 
Irlandii, ale mimo, że nie 
znalazł pracy, odwleka 
moment powrotu…

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 49

20:00 Miami Vice; akcja, 
USA 2006. Po tragicznych 
zdarzeniach w trakcie akcji 
przeciwko dealerom 
narkotykowym, do zadania 
zostają przydzieleni dwaj 
agenci – Sonny Crockett 
(Colin Farrell) oraz Ricardo 
Tubbs (Jamie Foxx). 
Policjanci pod przykrywką 
przemytników mają 
przeniknąć do środowiska 
mafijnego, aby rozbić 
system od wewnątrz…

22:45 Donnie Brasco; akcja, 
USA 1997

01:10 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 18

02:15 Najśmieszniejsi; 
Polska; odc. 11. Grupa 
MoCarta

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:05 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 2

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 3

05:50 Korona królów; odc. 
57; telenowela his. TVP

06:20 Na sygnale; odc. 22; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 23; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Królowa Bona; odc. 2; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
805; serial TVP

09:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
86 „Dziewczyna Kuby”; 
serial komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
87 „O szkole i kobietach”; 
serial komediowy TVP

10:35 Za marzenia; odc. 10; 
serial TVP

11:30 Ranczo; s.VII; odc. 91 
- Droga przez stos; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XV; 
odc. 199 - Manuela; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 200 - Idol; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
46 - Niefortunny skok

16:20 Na sygnale; odc. 23; 
serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 16; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 201 - Myszka Miki; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 308; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 202 - Lotnisko; serial 
kryminalny TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 11/13; 
serial komediowy TVP

00:55 Pitbull; odc. 10; serial 
policyjny TVP

01:50 Pitbull; odc. 11; serial 
policyjny TVP

02:50 Królowa Bona; odc. 2; 
serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
805; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
86 „Dziewczyna Kuby”; 
serial komediowy TVP

05:05 Familiada; odc. 2420
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Francuskie inspiracje
06:25 Śpiewające fortepiany 

(2)
07:30 Kabaretowy Klub 

Dwójki (29) - Wieś i 
wiocha

08:25 Jeden z dziesięciu; 
1/102; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 162 
ed. 4; teleturniej

09:40 Big Music Quiz (8); 
teleturniej muz.

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /6/ - „Mamona” 
- Republika

10:55 Familiada; odc. 2420; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Galaktikos. 
Halo, panie pilocie! (1); 
program kabaretowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Galaktikos W 
stronę słońca! (2); 
program kabaretowy

13:45 Śpiewające fortepiany 
(4)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1); widowisko 
rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (2); widowisko 
rozrywkowe

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (the best 
of); program rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Różne smaki 
wieprzowiny z grilla

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (77) 
Azja; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży. 
Podróż 44 - Sardynia 
(169) Costa Smeralda

19:35 Humor w odcinkach – 
Herbatka z kabaretem 
(17); program rozrywkowy

20:15 Śpiewające fortepiany 
(5)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (26) - Mongolia

22:20 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 11) - Rodzinne 
rekreacje; widowisko

23:20 Koło fortuny; odc. 161 
ed. 4; teleturniej

23:55 Na festiwalowej 
scenie – Edyta Geppert

00:25 Złota sobota odc. 8; 
widowisko rozrywkowe

01:20 Od Opola do Opola; 
/2/; widowisko muzyczne

02:20 Kierunek Kabaret; /55/ 
- Wchodzimy na rynek 
pracy

03:25 Rozrywka Retro – 
Telepeerele (13); 
widowisko rozrywkowe

05:20 Ukryta prawda (234) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (320) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (39/52) - 
program sądowy

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

09:20 Przepis na życie 5 (1) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (40/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (494) - 
program sądowy

14:55 Szpital (321) - 
program obyczajowy

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

16:55 Przepis na życie 5 (2) 
- serial obyczajowy

18:00 Belle Epoque (9/10) - 
serial. W jednym z pokoi 
hotelowych w Ypsylonie 
barman dokonuje 
makabrycznego odkrycia – 
znajduje zwłoki 
powieszonej kobiety w 
masce. Ku zaskoczeniu 
wszystkich przybyli na 
miejsce policjanci 
stwierdzają, że ofiara jest 
mężczyzną i szanowanym 
w całym Krakowie 
sędzią…

19:00 Ukryta prawda
20:00 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…

22:35 Olimp (2/13) - serial, 
Wielka Brytania/Kanada. 
Heros, Wyrocznia i 
genialny wynalazca, Dedal, 
nieoczekiwanie jednoczą 
siły w poszukiwaniu 
pierścienia Magów, 
należącego się 
Bohaterowi…

23:45 Będziecie nas 
pamiętać - film 
obyczajowy, USA 2012. 
Lata 60-te Rock and Roll 
zmienia świat. 
Zainspirowany nową erą i 
swoim sukcesem w 
miejscowej kapeli, Douglas 
porzuca college, by 
podążyć za swymi 
muzycznymi marzeniami…

02:05 Moc Magii (TVN7 noc) 
(137/150) - program. 

04:15 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

04:45 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:30 Fryzjerzy na start
06:35 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (12/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:05 Ostre cięcie 5 (2/10) - 
program

07:50 Wszystko o jedzeniu 3
08:20 Apetyt na miłość 2 

(3/10) - program 
rozrywkowy

09:20 Afera fryzjera 2 (4/12) 
- program rozrywkowy

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

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (7/10) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

13:35 Zaskocz mnie! (3/10) - 
program rozrywkowy

14:10 Warsztat urody (8) - 
program lifestylowy

14:55 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (4/8) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 5 
(12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 8 
(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (10/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(8/12) - reality show

20:40 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 2 (12) - 
program

21:40 Misja ratunkowa 
(2/10) - program

22:25 Pani Gadżet 15 
(22/24) - magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 4 (12) 
- reality show

23:55 Ożeń się ze mną 
teraz! (6/7) - program 
rozrywkowy

01:00 Oddział dla grubasów 
(3/10) - program 
obyczajowy

01:35 Najsztub słucha - 
Katarzyna Bosacka (4/6) - 
talk show

02:10 W roli głównej - Anna 
Dereszowska (3/8) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Maryla Rodowicz (11/16) 
- talk show

03:10 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

03:40 Wiem, co jem (10/16) 
- magazyn

04:10 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

04:40 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - Finał 
Konferencji Zachodniej (6)

10:05 Kolarstwo - Puchar 
Świata - Szeged - Finały 
(2)

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Strasbourg - 2 runda 
- 1

13:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Strasbourg - 2 runda 
- 2

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Strasbourg - 2 runda 
- 3

17:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
38; serial animowany; 
Japonia (2018)

17:35 Jedziemy na Mundial; 
odc. 13; magazyn

18:35 Barca TV - FC 
Barcelona - Real Sociedad 
San Sebastian

21:15 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
podsumowanie fazy play - 
off

22:30 Sportowy Wieczór
23:10 Lekkoatletyka - mityng 

w Białymstoku

07:00 Kalejdoskop dobrych 
miejsc

07:15 Kopalnia reportaży
07:30 Aktualności Flesz
07:35 Bliżej natury
08:05 Magazyn historyczny; 

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 Dla niesłyszących ABC 

PACJENTA 19.08.2017
11:25 Żołnierze bez imperium; 

film dokum.
12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Schlesien Journal
12:55 Kartki z kalendarza
13:00 Spotkanie ze Świętym
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 – 

Tajemnice Józefa 
Wybickiego i śmierć na 
Wyspie Edwarda.; cykl rep.

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka
16:45 Dziennik regionów
17:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
17:31 POGODA
17:35 Marcin i jego zwierzaki
18:00 Kopalnia reportaży
18:15 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:11 Dokument w obiektywie
19:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
19:58 POGODA
20:00 Ukryte skarby – 

Tajemnice Józefa 
Wybickiego i śmierć na 
Wyspie Edwarda.; cykl rep.

20:30 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier
23:35 Żołnierze bez imperium; 

film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
01:20 Głos Regionów
02:25 Antenowe remanenty
03:10 Dla niesłyszących ABC 

PACJENTA 19.08.2017
03:25 Spotkanie ze Świętym
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier
05:35 Ukryte skarby – 

Tajemnice Józefa 
Wybickiego i śmierć na 
Wyspie Edwarda.; cykl 
reportaży

06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 23 
maja; felieton

07:00 Historia Polski – 
Legenda 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (odc.2)  
Ale Jazda ! Ale Meksyk!; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Rośliny biblijne i woda, 
która leczy, czyli Dolina 
Popradu; cykl reportaży

09:10 Korona królów; odc. 
23; telenowela his. TVP

09:45 Korona królów; odc. 
24; telenowela his. TVP

10:25 Dzikie Chiny; odc. 3 
Tybet; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

11:20 Spór o historię – 
Michaił Gorbaczow 
demokrata, czy przegrany 
aparatczyk?; debata

12:25 Opowieść o Indiach – 
Złoty wiek; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zaginiony bez 
wieści

13:55 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Rosenbergowie; cz. 1; cykl 
dokumentalny

14:20 Sensacje XX wieku – 
Księga szpiegów - 
Rosenbergowie; cz. 2; cykl 
dokumentalny

14:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Inwazja, 
której nie było; cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:25 Zanim będzie za 
późno; film dokumentalny

16:25 Historia Polski – 
Odkryć prawdę; film 
dokumentalny

17:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Lublin; cykl reportaży

17:50 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 6/13; serial 
sensacyjny TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Zaginione archiwa; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

19:55 Było, nie minęło
20:35 Najdziwniejsza broń 

na świecie – Niemieckie 
machiny wojenne. odc. 
4/6; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:35 Korona królów; odc. 
25; telenowela his. TVP

22:10 Korona królów; odc. 
26; telenowela his. TVP

22:40 Ocaleni
23:50 Kamień na kamieniu; 

dramat; Polska (1995)
01:45 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat (odc.2); 
cykl reportaży

02:20 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 6/13; serial 
sensacyjny TVP

7:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 

8:00 Żużel; Nice 1. liga 
żużlowa; mecz: ROW 
Rybnik - Car Gwarant 
Start Gniezno

10:30 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

11:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Serbia

13:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

13:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Tajlandia

16:30 KOTV Classics; 
magazyn bokserski

17:30 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW - KSW 33; 
walka: Mamed Khalidov - 
Michał Materla

18:10 Sporty walki; Wieczór 
legend KSW; walka: 
Mariusz Pudzianowski - 
Paweł Nastula; walka: 
Mamed Khalidov - Tomasz 
Narkun; walka: Mariusz 
Pudzianowski - Marcin 
Najman

20:15 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Serbia

22:30 Sporty walki; Gala 
KSW 43; walka: Michał 
Andryszak - Phil De Fries; 
walka: Damian Janikowski 
- Yannick Bahati

1:00 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki

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

POLSAT SPORT
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Elif; s.II; odc. 249; 

serial; Turcja (2014)
07:15 Komisariat; odc. 8 

Kulinarne potyczki; serial 
TVP

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

odc. 3841; teleturniej muz.
10:10 Klan; odc. 3314; 

telenowela TVP
10:30 Jeden z dziesięciu; 

18/106; teleturniej
11:05 Dr Quinn; seria V, odc. 

6/26; serial obyczajowy; 
USA (1996)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Natura w Jedynce –  

Dziki Park Yellowstone. 
Lato niedźwiedzi grizzly; 
esej dokumentalny; USA 
(2014)

13:50 Elif; s.II; odc. 250; 
serial; Turcja (2014)

14:45 Korona królów; 
telenowela his. TVP

15:15 ALARM!; magazyn
15:30 Wiadomości
15:45 Pogoda
15:50 Wiktoria; s.I; odc. 7 - 

Lokomotywa zmian; serial 
kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

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

odc. 3842; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3315; 

telenowela TVP
18:30 Korona Królów
18:55 Jeden z dziesięciu; 

19/106; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport
20:15 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XIX; 

odc. 250; 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; 

odc. 11; reportaż
01:25 Miłość silniejsza niż 

śmierć; dramat; USA 
(1996); reż.:Richard 
Heffron; wyk.:Kelly 
Rutherford, Gina Philips, 
Daniel Pilon

03:00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; magazyn

03:35 Sprawa dla reportera
04:30 Notacje – Adolf 

Juzwenko. Nie było innej 
drogi; cykl dokumentalny

05:05 Koło fortuny; odc. 201 
ed. 4; teleturniej

05:45 Na dobre i na złe; odc. 
708; serial TVP

06:45 Podróże z historią; s.I; 
odc. 12 Prezydenckie 
siedziby; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 63 
„Ciuchcia”; 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 

Extra (62)
11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 

90 „To miłość”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 202 
ed. 4; teleturniej

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

14:00 Msza Święta Kościoła 
Polskokatolickiego w 
Lublinie

14:55 Na dobre i na złe; odc. 
708; serial TVP

16:00 Familiada; odc. 2373; 
teleturniej

16:30 Koło fortuny; odc. 240 
ed. 4; teleturniej

17:10 Czarna Perła; serial 
obyczajowy

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

91 „Kobiety górą”; serial 
komediowy TVP

19:05 Na sygnale; odc. 64 
„Pole rażenia”; serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1869; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1870; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Szpieg D’83 (odc. 5); 
film obyczajowy; Niemcy 
(2015)

21:45 Zawód: Amerykanin; 
s.I - odc. 11; serial; USA 
(2013)

22:40 Za marzenia; odc. 11; 
serial TVP

23:35 11 minut; Irlandia, 
Polska (2015); reż.:Jerzy 
Skolimowski; 
wyk.:Richard Dormer, 
Paulina Chapko, Wojciech 
Mecwaldowski, Andrzej 
Chyra, Agata Buzek, Piotr 
Głowacki, Jan Nowicki, 
Mateusz Kościukiewicz, 
Łukasz Sikora

01:10 Całe szczęście; 
komedia; USA (2006); 
reż.:Donald Petrie; 
wyk.:Lindsay Lohan, Chris 
Pine, Faizon Love, 
Samaire Armstrong

03:00 Art Noc: „Jak niebo 
nad nami...” - koncert 
zespołu Wilki

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (687); 
serial paradokumentalny

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

9:30 Malanowski i partnerzy 
(479); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (42); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (815); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (166); serial 
paradokumentalny. 
Kobieta zostaje brutalnie 
zamordowana przez 
zamaskowanego 
napastnika. W życiu ofiary 
było wiele tajemnic. Część 
z nich znał jej mąż, który...

13:00 Trudne sprawy (732); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2698); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (778); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (240); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (230); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2699); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (15); serial 
komediowy

20:10 Kobiety bez wstydu; 
komedia, Polska 2016. 
Piotr Rola-Kossak otwiera 
gabinet psychoanalizy dla 
pań. Kobiety z radością 
zdradzają mu najbardziej 
intymne tajemnice. 
Nawiązuje on romans 
z Alicją,...

22:30 Wyjdź za mnie (10); 
reality show. Na kilka 
tygodni sześć kobiet 
i sześciu mężczyzn 
zamieszka w luksusowej 
nadmorskiej rezydencji 
w Hiszpanii. Wzajemne 
poznawanie się ułatwią 
im...

23:40 Miłość w Seattle; 
melodramat, Kanada/
Wielka Brytania/USA 
2009. Dwoje samotnych 
ludzi dostaje od losu nową 
szansę na prawdziwą 
miłość i szczęście.

2:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5319) - 
program.   

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

(13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2256) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (920) - 

program obyczajowy.  
12:00 Szkoła (572) - 

program.  
13:00 19 + (273) - program
13:30 Szpital (809) - 

program obyczajowy.  
14:30 Kuchenne rewolucje 

14 (4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (573) - 
program.  

16:30 19 + (274) - program
17:00 Ukryta prawda (921) - 

program obyczajowy.  
18:00 Szpital (810) - 

program obyczajowy.  
19:00 Fakty (7449) 
19:35 Sport (7432) 
19:45 Pogoda (7429)
19:50 Uwaga! (5320) - 

program.   
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2685) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (171) - 

program
21:30 Kuchenne rewolucje 

17 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Jeszcze raz - komedia, 
Polska 2008. Anna 
(Danuta Stenka) to 
żywiołowa, atrakcyjna 
czterdziestolatka z 
poczuciem humoru. Jej 
córka stanowi 
przeciwieństwo mamy: 
Kasia nie lubi imprez, nie 
interesuje się chłopakami, 
jada zdrową żywność i 
uprawia jogę. Michał (Jan 
Frycz) jest bardzo 
przystojnym, 
poukładanym i zamożnym 
prawnikiem. Paweł 
(Przemek Cypryański) ma 
dwadzieścia lat, kocha 
życie, ładne dziewczyny i 
zabawę. Ta czwórka musi 
się spotkać…

00:35 Ultimatum Bourne’a - 
film sensacyjny, USA/
Niemcy 2007. 
Skompromitowany projekt 
Treadstone wcale nie 
zostaje zamknięty. 
Zmieniono mu tylko 
nazwę na Blackbriar. Jego 
szef - Noah Vosen (David 
Strathairn) - wciąż uważa 
swojego byłego agenta 
Jasona Bourne’a za 
największe zagrożenie dla 
projektu…

02:55 Uwaga! (5320) - 
program.   

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(138/150) - program

04:40 Nic straconego

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

07:00 Dziesięć przykazań; 
serial fabularny, Brazylia 
2015

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 49

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 19

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 20

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

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 21

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 24

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 71

14:50 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, 2006

17:00 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

17:30 Gwiazdy lombardu; 
factual, USA 2014

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 49. 

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 50

20:00 Boski żigolo w 
Europie; komedia, USA 
2005. Deuce Bigalow 
zapisuje się do szkoły dla 
żigolaków w Wielkiej 
Brytanii, gdzie rozwinie 
swoje nieprzeciętne 
umiejętności. Nie obędzie 
się bez zabawnych 
sytuacji!

21:25 Seksualni, 
niebezpieczni; komedia, 
Wielka Brytania 2011. 
Czterech angielskich 
nastolatków kończy naukę 
w liceum i postanawia 
wyjechać zrelaksować się 
na Kretę. Liczą, że będą to 
najlepsze wakacje w ich 
życiu…

23:40 Piła 7; horror, Kanada, 
USA 2010

01:20 Najśmieszniejsi; 
Polska 2018; odc. 12

02:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 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. 4

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 5

05:50 Korona królów; odc. 
58; telenowela his. TVP

06:20 Na sygnale; odc. 23; 
serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 24; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Królowa Bona; odc. 3; 
serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
806; serial TVP

09:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
87 „O szkole i kobietach”; 
serial komediowy TVP

09:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
88 „Niezależność”; serial 
komediowy TVP

10:35 O mnie się nie martw; 
s.VIII; s. VIII odc. 11/13; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VIII; odc. 92 
- Radio Mamrot; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.VIII; odc. 93 
- Wykapany ojciec; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 200 - Idol; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 201 - Myszka Miki; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
47 - Niebezpieczne hobby

16:20 Na sygnale; odc. 24; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VIII; odc. 94 
- Wybacz mnie; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.VIII; odc. 95 
- Czysta karta; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 17; serial TVP

19:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 202 - Lotnisko; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 309; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; s.VIII; odc. 96 
- Obywatelskie obowiązki; 
serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VIII; odc. 97 
- Nowatorska terapia; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; 
odc. 203 - Antyk; serial 
kryminalny TVP

00:10 Na dobre i na złe; odc. 
708; serial TVP

01:05 Prokurator; odc. 1/10; 
serial kryminalny TVP

01:55 Prokurator; odc. 2/10; 
serial kryminalny TVP

02:55 Królowa Bona; odc. 3; 
serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 
806; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 
87 „O szkole i kobietach”; 
serial komediowy TVP

05:05 Familiada; odc. 2421
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Różne smaki 
wieprzowiny z grilla

06:25 Śpiewające fortepiany 
(4)

07:30 Kabaretowy Klub 
Dwójki (26) - Mongolia

08:25 Jeden z dziesięciu; 
2/102; teleturniej

08:55 Koło fortuny; odc. 163 
ed. 4; teleturniej

09:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz; cz. 
1; program rozrywkowy

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /3/ - „Grande 
Valse Brillante” - Ewa 
Demarczyk

10:50 Familiada; odc. 2421
11:35 Życie to Kabaret – M 

jak majówka (1-2)
13:40 Śpiewające fortepiany 

(5)
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
Bez Granic 2005 (1)

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Wszystko na raty /1/

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2013 - 
Trwaj dato ważności /2/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Zdrowa, polska 
wieprzowina; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (78) - 
Słoń domowy; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Makłowicz w podróży. 
Podróż 44 - Sardynia 
(170) Koral, korek i 
langusta; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Herbatka z kabaretem 
(19); program rozrywkowy

20:15 Śpiewające fortepiany 
(6)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (27) - Zagłębie; 
widowisko rozrywkowe

22:20 Kierunek Kabaret; /56/ 
- Parodia, pastisz czy 
trawestacja?

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (39); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 162 
ed. 4; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2014 - 
Folkowo & kabaretowo! 
(1)

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2014 - 
Folkowo & kabaretowo! 
(2)

02:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – VII Mazurska 
Noc Kabaretowa - Kabaret 
bez granic 2005 (2)

03:55 Rozrywka Retro – 
MAGAZYNEK STUDIA 
GAMA. Koledzy z 
Poznania

05:20 Ukryta prawda (235) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (321) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (40/52) - 
program sądowy

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

09:20 Przepis na życie 5 (2) 
- serial obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda
12:55 Sąd rodzinny (41/52) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (495) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (322) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi do szpitala 
5-letniego Adasia Rosiaka. 
Chłopiec wypił drinka 
swojej mamy i spadł ze 
schodów…

15:55 Zaklinaczka duchów 
(17) - serial S-F, USA. Z 
kostnicy zniknęło jedno z 
ciał. Małżonkowie próbują 
odnaleźć zwłoki i 
rozwiązać tajemnicę ich 
zaginięcia. Kiedy Melindę 
nawiedza duch osoby, 
której ciało zniknęło, 
kobieta zwraca się po 
pomoc do profesora 
Payne’a…

16:55 Przepis na życie 5 (3) 
- serial obyczajowy

18:00 Belle Epoque (10) - 
serial. Właściciel 
kamienicy, w której mieści 
się antykwariat, znajduje 
zwłoki antykwariusza 
Mrozowskiego…

19:00 Ukryta prawda
20:00 Córka prezydenta - 

komedia, USA/Wielka 
Brytania 2004. Trudno 
znaleźć prawdziwą miłość, 
gdy każdy potencjalny 
partner już na wstępie 
poddawany jest rewizji 
osobistej…

22:20 Lucyfer (13/18) - 
serial, USA

23:20 American Horror 
Story: Asylum (13) - 
serial, USA 

00:25 Lot  - film obyczajowy, 
USA 2012. Whip Whitaker 
(Denzel Washington) od 
lat pracuje, jako pilot. 
Podczas jednego z lotów 
do Atlanty następuje 
awaria steru samolotu. 
Whitaker ratuje setkę 
pasażerów przed 
katastrofą lotniczą 
osadzając, pomimo 
niesprzyjających 
warunków, samolot na 
polu. Po przebudzeniu w 
sali szpitalnej, jego 
przyjaciel oznajmia mu, że 
rozpoczęło się 
dochodzenie w sprawie 
przyczyn katastrofy…

03:10 Moc Magii (TVN7 noc) 
(138/150) - program.

05:20 Rodzice pod ostrzałem
06:25 Klinika urody 7 

(11/13) - program 
lifestylowy

07:05 Warsztat urody (8) - 
program lifestylowy

07:50 #Sława 2 (6/8) - 
program rozrywkowy

08:20 Apetyt na miłość 2 
(4/10) - program 
rozrywkowy

09:20 Afera fryzjera 2 (5/12) 
- program rozrywkowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (11/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu (8/10) - program 
rozrywkowy

11:50 Kuchenne rewolucje 7 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Afera fryzjera 6 (12) - 
program rozrywkowy

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu (10) - program 
rozrywkowy

14:20 Gwiazdy prywatnie 2 
(4/8) - program 
lifestylowy

14:50 Ostre cięcie 5 (3/10) - 
program

15:35 Sekrety lekarzy 4 (12) 
- reality show

16:40 Wszystko o jedzeniu 3
17:10 Co nas truje (10/12) - 

program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 8 

(15) - program kulinarno-
rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (11/12) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 2 
(9/12) - reality show

20:40 W roli głównej - Kinga 
Baranowska (3/8) - talk 
show

21:10 W czym do ślubu? 3 
(12) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 6 (4/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 (1/24) 
- magazyn

22:55 Gwiazdy prywatnie 2 
(4/8) - program 
lifestylowy

23:25 SOS - Sablewska od 
stylu (10) - program 
rozrywkowy

00:10 Ja, Ty i niepłodność
01:10 Detektywi od zdrad 2 

(12/22) - reality show (dla 
małoletnich od lat 16)

02:10 W roli głównej - 
Dawid Woliński (4/8) - talk 
show

02:40 W roli głównej - 
Katarzyna Figura (12/16) - 
talk show

03:10 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn

03:40 Wiem, co jem (11/16) 
- magazyn

04:10 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:40 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn

07:45 Barca TV - FC 
Barcelona - Real Sociedad 
San Sebastian

10:20 Barca TV - magazyn
11:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 1
13:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 2
15:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 3
17:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 4
19:20 Jedziemy na Mundial; 

odc. 13; magazyn
20:20 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: Finał: Bayern 
Monachium - Eintracht 
Frankfurt

22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Strasbourg - 1/4F - 4

07:01 Magazyn historyczny; 
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 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
10:25 Pogoda
10:30 Co niesie dzień
10:45 Antenowe remanenty
11:15 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
11:25 Dyktator. Zajęcie dla 

wariatów; film dokum.; 
Francja (2012)

12:30 Aktualności Flesz
12:36 POGODA
12:40 Kopalnia reportaży; 

reportaż
13:00 Sto na 100 odc. 9; 

magazyn ekonomiczny
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; odc. 

11; reportaż
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 Kryminalna Siódemka; 

magazyn
16:45 Dziennik regionów
17:00 Astronarium (24) - 

„Astronomia Kopernika”; 
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
19:58 POGODA
20:00 wojsko - polskie.pl; odc. 

11; reportaż
20:30 Astronarium (24) - 

„Astronomia Kopernika”
21:00 Aktualności Wieczorne
21:16 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:28 POGODA
21:35 Antenowe remanenty
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Kryminalna Siódemka
23:05 Telekurier OPP
23:35 Dyktator. Zajęcie dla 

wariatów; film dokum.; 
Francja (2012)

00:40 Antenowe remanenty
01:20 Piosenka dla Ciebie; 

koncert życzeń
02:25 Jedź bezpiecznie
02:45 Antenowe remanenty
03:10 Włączeni i Aktywni; cykl 

reportaży
03:25 Sto na 100; mag. ekon.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Dziennik Regionów
05:00 Telekurier OPP
05:40 wojsko - polskie.pl; odc. 

11; reportaż
06:00 TELEZAKUPY
06:35 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień – 24 
maja; felieton

06:55 Historia Polski – 
Odkryć prawdę; film 
dokum.

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 3; 
cykl reportaży

08:30 Ukryte skarby – Atom, 
zakonnice i bracia von 
Krokov; cykl reportaży

09:05 Korona królów; odc. 
25; telenowela his. TVP

09:40 Korona królów; odc. 
26; telenowela his. TVP

10:10 Jak było?; odc. 11; 
program publicystyczny

10:45 Flesz historii; odc. 
391; cykl reportaży

11:10 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

12:00 Co mogą martwi 
jeńcy; film dokumentalny

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zaginiony bez 
wieści

13:35 Sensacje XX wieku – 
Zaginione archiwa; cz. 
1-2; cykl dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Stalingrad cz 
1; cykl dokumentalny

15:10 Najdziwniejsza broń 
na świecie - Niemieckie 
machiny wojenne. odc. 
4/6; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:10 Historia Polski – 
Zwłoki nieznane; film 
dokumentalny

17:05 Taśmy bezpieki
17:45 Tajemnica twierdzy 

szyfrów; odc. 7/13; serial 
sensacyjny TVP

18:45 Sensacje XX wieku – 
Operacja Suez ‚56; cykl 
dokumentalny

19:15 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

21:30 Korona królów; odc. 
27; telenowela his. TVP

22:05 Korona królów; odc. 
28; telenowela his. TVP

22:35 Spór o historię – Rok 
1905 w Królestwie 
Polskim: czwarte 
powstanie czy pierwsza 
rewolucja?; debata

23:20 Egzorcyzmy Anneliese 
Michel; film dokum.; 
Polska (2007)

00:25 Miasto skarbów; odc. 
11; serial kryminalny TVP

01:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 3; 
cykl reportaży

02:05 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 7/13; serial 
sensacyjny TVP

7:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Serbia

9:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki 
dla fanów sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

10:30 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

11:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Tajlandia

13:20 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
studio

13:50 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Chiny - Serbia

16:30 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; 1. 
mecz finałowy fazy play-
off

20:00 Siatkówka kobiet; 
Siatkarska Liga Narodów; 
mecz: Polska - Tajlandia

22:30 Sporty walki; Gala 
KSW 42; walka: Mamed 
Khalidov - Tomasz 
Narkun; walka: Michał 
Materla - Scott Askham

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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