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Uwaga kierowcy

Jest nowe prawo jazdy
4 marca wszedł w
życie nowy wzór
prawa jazdy. Świeżo
upieczeni kierowcy
dostają dokument,
który nie zawiera
adresu zamieszkania. Ma też określoną ważność. Czy to
oznacza, że posiadacze starych praw
jazdy muszą je wymienić? Koniec końców tak. Nie trzeba
się jednak z tym
spieszyć.
Zmiany wzoru prawa jazdy wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Czytamy w nim, że „ustawa o kierujących pojazdami nakłada
na posiadaczy prawa jazdy
obowiązek wymiany dokumentu, jeżeli zmianie uległy
dane w nim zawarte, w tym informacja o adresie zamieszkania kierowcy. Zmiana tych danych może wynikać z decyzji
posiadacza prawa jazdy, ale
zdarza się również, że jest ona
skutkiem decyzji podjętych
bez jego udziału przez władze
gminy, a związanych ze zmia-

ną nazwy ulicy, przy której
mieszka kierowca lub zmiany
numeracji porządkowej na tej
ulicy”. W takich sytuacjach
przepisy nakazywały pobieranie opłaty za wymianę prawa
jazdy niezależnie od tego, czym
spowodowana była zmiana
adresu zamieszkania. Koszt to
100 zł 50 gr plus opłaty za
zdjęcie itd. Wyszło więc na to,
że zamieszczanie adresu w
prawie jazdy to kłopot generujący koszty. A zgodnie z orzeczeniem prawo jazdy jest dokumentem, którego cel stanowi wyłącznie stwierdzenie

uprawnienia do kierowania
pojazdami.
Co ciekawe, w większości
krajów Unii Europejskiej nie
umieszcza się adresu zamieszkania na takim dokumencie.
Za sprawą nowych przepisów
zniknęło ono również z tych
polskich, wydawanych od 4
marca.
Kierowców uspokajamy. Stare prawa jazdy nie podlegają
obowiązkowej wymianie, nawet
w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania. Pozostaną one
ważne do wskazanego na nich

Historyczny sukces Rakowa

Drużyna z Częstochowy
wygrywa ćwierćfinał
Pucharu Polski
Raków RKS pokonał 2:1 Legię Warszawa w ćwierćfinale Totolotek Pucharu
Polski, awansując tym samym do półfinału rozgrywek. Dla czerwono-niebieskich bramki zdobyli Piotr Malinowski i Andrzej Niewulis.
Ciąg dalszy na str. 15

Lista ulic

Gdzie spotkamy
drogowców?
Rozpoczęły się wiosenne porządki drogowe. Prace będą prowadzone we wszystkich częściach miasta. Dotyczą one przede
wszystkim naprawy tych nawierzchni, które zostały uszkodzone
w okresie zimowym, ale także utwardzania, wyrównania, korytowania, czy brukowania. Na stronie 4 publikujemy szczegółowy zakres robót na poszczególnych ulicach.
Ciąg dalszy na str. 4

terminu bądź do ewentualnej
zmiany imienia lub nazwiska
posiadacza. Nie oznacza to jed-

nak, że kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy zostaną z jednym dokumentem do końca życia.
Koniec
końców,
z czasem prawo jazdy
będą musieli wymienić
wszyscy kierowcy. Dlaczego? Bo bezterminowe prawa jazdy będą
wymieniane obowiązkowo w latach 20282033. Do tego czasu
można więc śmiało
z nich korzystać. Na
nowych dokumentach
też będzie już widnieć
15-letni okres ważności.
Katarzyna Gwara

Osoby, które mają ważne prawo jazdy, ale chcą wymienić
dokument na nowy, mogą to zrobić.
Wniosek należy złożyć albo w miejscowym urzędzie miasta, albo
w starostwie powiatowym.
Komplet dokumentów powinien zawierać:
n wniosek o wydanie prawa jazdy
n aktualne zdjęcie
n potwierdzenie opłaty za prawo jazdy
n dowód osobisty albo paszport
n paszport albo kartę pobytu (jeśli jesteś cudzoziemcem)
n prawo jazdy
n orzeczenie lekarskie

Rekord w naszym województwie

3,5 tys. wniosków
Mama 4+
Do oddziałów ZUS w województwie śląskim wpłynęło 3,5 tys. wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające - Mama 4+. To najwięcej w całej Polsce.
W samej Częstochowie do 11 marca 333 panie złożyły odpowiednie dokumenty.
Ciąg dalszy na str. 4

Interwencja „Życia”

Lekarz badał mnie
na korytarzu
Nasza czytelniczka trafiła na ostry dyżur do szpitala na Zawodziu. Jakież
było jej zdziwienie, gdy została przebadana... na korytarzu. Zarzuca szpitalowi również to, że wywiady z pacjentami są przeprowadzane w obecności innych osób, przez co łamana jest zasada tajemnicy lekarskiej. O komentarz do
zaistniałej sytuacji poprosiliśmy Dariusza Kopczyńskiego, zastępcę dyrektora
do spraw lecznictwa w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
Ciąg dalszy na str. 3
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AKTUALNOŚCI
Strajk nauczycieli

Przypomnijmy, podstawowe żądanie
nauczycieli to podwyżka o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.
Strajk, który zaplanowano na 8 kwietnia, będzie możliwy, o ile w referendum
weźmie udział co najmniej połowa
uprawnionych i większość z nich opowie się za protestem. Do uczestnictwa
w nim uprawnieni są wszyscy pracownicy szkoły (placówki) – nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy administracji i obsługi - niezależnie od tego w jakim wymiarze czasu pracy są
zatrudnieni.
W Częstochowie tajne głosowanie ma
rozpocząć się 15 marca, a zakończyć
22 marca. Swoim zasięgiem obejmie
wszystkie częstochowskie podstawówki, szkoły średnie, a także większość
przedszkoli.
Treść pytania w referendum brzmi:
„Czy wobec niespełnienia żądania (…..)
dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących

nauczycielami zatrudnionych w …
o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia
2019 r., jesteś za przeprowadzeniem
w szkole … strajku począwszy od dnia 8
kwietnia 2019 r.?” – To będzie strajk
do odwołania – twierdzi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Decyzję o terminie
zakończenia strajku podejmie Prezydium ZG ZNP.
Jak wynika z danych oddziałów ZNP,
obecnie 78 proc. szkół i placówek
oświatowych weszło w spór zbiorowy.
Największa mobilizacja jest w województwach: łódzkim (88 proc. placówek), lubelskim i śląskim (po 87 proc.).
Z danych lokalnego oddziału wynika,
że do strajku ma przystąpić około 90%
placówek oświatowych w Częstochowie.
Związek Nauczycielstwa Polskiego
rozpoczął już kampanię informacyjną
skierowaną do rodziców. Do szkół trafią plakaty informujące o przyczynach
protestu. - Zdajemy sobie sprawę, że
nasz protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla rodziców i dla
dzieci. Prosimy jednak o wyrozumiałość. Mamy wspólny cel: jest nim dobra
edukacja. A dobrej szkoły nie stworzymy bez dobrych i godnie opłacanych
nauczycieli. Protestujemy, bo zależy
nam na przyszłości edukacji! - podkreśla ZNP. Prezes Sławomir Broniarz
podkreśla, że to, czy strajk odbędzie się
w okresie ważnym dla wszystkich, czyli w czasie egzaminów zewnętrznych
rozpoczynających się 10 kwietnia, zależy wyłącznie od decyzji rządu.
Katarzyna Gwara

Nowy punkt konsultacyjny
Dzielnicowy z Komisariatu
II Policji w Częstochowie sierż. szt. Norbert Błachowicz
- wyszedł naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i...
mieszkańców Dźbowa przyjmuje w nowym punkcie konsultacyjnym. W ramach akcji
„Dzielnicowy Bliżej Nas” interesanci mogą skorzystać z porad policjanta w każdą środę
w godzinach 10:00 - 12:00.
Dzielnicowy z komisariatu II
w Częstochowie sierż. szt. Norbert Błachowicz nawiązał współpracę z Dzielnicowym Ośrodkiem
Społeczności Lokalnej Dźbów.
Dzięki temu w każdą środę może przyjmować interesantów w lokalu przy ul.
Rydla 4 w Częstochowie. Policjant będzie
czekał na mieszkańców w godzinach

Braki kadrowe
Zastępca dyrektora do
spraw lecznictwa skarży
się, że bardzo doskwierają
im braki kadrowe.
– Chętnych od pracy na

szpitalnym oddziale ratunkowym ciągle brakuje. To
ciężka praca, a ilość pacjentów czasami przerasta nasze
możliwości. Może się zatem
zdarzyć, że podejście lekarzy
nie zawsze satysfakcjonuje
pacjentów i mogą się oni
skarżyć. To wynika z przemęczenia, a ono z kolei jest
spowodowane brakami kadrowymi i w ten sposób koło
się zamyka – tłumaczy Dariusz Kopczyński.

Zakaz spodni w szpitalu
Przy tej okazji poprosiliśmy też o komentarz w innej sprawie. Niedawno w
Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie pojawiła się kuriozalna tabliczka o treści „Uwaga!!! Pacjentki do badania kolan i
zastrzyków do stawu kola-

Katarzyna Gwara

Zatrzymał amatora
drogich alkoholi

Policjant pracujący na co dzień w
kłobuckim wydziale kryminalnym
udowodnił, że służba nie kończy się
wraz z wyjściem do domu. Podczas
robienia zakupów w jednym ze sklepów samoobsługowych we Wręczycy
Wielkiej, stróż prawa zatrzymał
30-latka, który chwilę wcześniej
ukradł drogie alkohole. Mężczyzna
usłyszał zarzuty. Grozi mu kilkuletni
pobyt w więzieniu.
30-latka zatrzymał policjant pracujący na co dzień w wydziale kryminalnym w Kłobucku. Stróż prawa po służbie robił zakupy w jednym ze sklepów
samoobsługowych we Wręczycy Wiel-

Lekarz badał mnie
na korytarzu

– Sytuacja, w której pacjent badany jest na korytarzu, bez zachowania jakiejkolwiek intymności, nie powinna mieć miejsca – przyznaje Dariusz Kopczyński. Nie mogę oczywiście kontrolować wszystkich lekarzy.
Przestrzegam ich jednak
przed tego typu praktykami.
Praca na szpitalnym oddziale ratunkowym jest niezwykle trudna. Niejednokrotnie
zdarza się, że ja sam również muszę pełnić dyżury.
Niestety w niektórych momentach – ze względu na
ogromną liczbę pacjentów –
może dochodzić do różnych
sytuacji. Przyznaję więc, że
mogło się zdarzyć tak, że lekarz zaczął rozmowę z pacjentem w przelocie, na korytarzu, ale nie przypuszczam, aby było to szczegółowe badanie – wyjaśnia Dariusz Kopczyński.

10:00 - 12:00. Konsultacje społeczne to
okazja do uzyskania porady w trudnej
sprawie. Zachęcamy do skorzystania
z tej formy spotkania z dzielnicowym.

Policjant po służbie

Interwencja „Życia”

Dokończenie ze str. 1

3.

W dzielnicy Dźbów

Protestujemy,
bo zależy nam na
przyszłości edukacji
Do 25 marca w szkołach i placówkach oświatowych zostaną przeprowadzone referenda strajkowe. Jak
wynika z danych oddziałów Związku
Nauczycielstwa Polskiego, obecnie
78 proc. z nich weszło w spór zbiorowy. Największa mobilizacja jest
w województwach łódzkim (88 proc.
placówek), lubelskim i śląskim (po
87 proc.). Chęć przyłączenia się do
strajku deklarują również częstochowscy nauczyciele.
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Katarzyna Gwara

OSA w Starym Kocinie

Budowa
na ukończeniu

nowego PROSZONE SĄ
zgłaszać się w dniu badania w spódnicy. ZAKAZ
SPODNI!!”. Sprawa wśród
pacjentów
wywołała
ogromne
poruszenie.
– Apel został przygotowany
przez żeńską część personelu i wynikał z obserwacji, jaka została poczyniona przez pielęgniarki w stosunku do pacjentów, którzy zgłaszają się do poradni ortopedycznej. Najczęściej są to starsze kobiety,
które ubierają się bardzo
różnie. W efekcie przygotowanie do badania trwa kilka dobrych minut. Chodziło tylko i wyłącznie o skrócenie tego czasu. Niefortunnie
sformułowana
prośba została już usunięta – wyjaśnia Kopczyński.

Otwarta Strefa
Aktywności, która
powstaje na terenie Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym
Kocinie jest prawie
ukończona. Inwestycja
powstaje
w ramach rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym –
OSA, z którego
otrzymała dofinansowanie. Podobny obiekt ma powstać także przy szkole w Lubojnie. W sumie na ten cel gmina Mykanów otrzymała 100 tysięcy zł.

Paula Nogaj

– Można powiedzieć, że inwestycja została bardzo sprawnie przeprowadzona, ponieważ gruntowne
prace zostały już wykonane – pozostały jedynie kwestie „kosmetyczne” – zdradza nam dyrektor szkoły
w Starym Kocinie Maria Habrajska
– Jestem pod wrażeniem, ponieważ
firma, która przygotowywała teren
pod to przedsięwzięcie według projektu zrobiła to bardzo szybko

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie poszukuje lekarzy chętnych do pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Dyrektor twierdzi, że lekarze specjaliści będą mieć zapewnione korzystne warunki finansowe, które mogą konkurować z tymi proponowanymi w Wojewódzkim Szpitalu
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Podniesienie
stawek było koniecznością oczekiwaną przez lekarzy. Szpital wierzy, że ruch ten przyniesie pozytywne efekty.

kiej. Jego uwagę zwrócił jeden z klientów, który dość dziwnie się zachowywał. Jak się okazało, przeczucie policjanta było słuszne. Mężczyzna próbował wyjść ze sklepu ze skradzionymi alkoholami. W sumie jego łup wart był
przeszło 800 złotych. Funkcjonariusz
natychmiast zareagował i zatrzymał
30-latka. Na miejsce zostali wezwani
mundurowi z komisariatu we Wręczycy
Wielkiej, którzy przewieźli zatrzymanego do komendy. Po nocy spędzonej w
policyjnej celi, podejrzany usłyszał zarzuty. Grozi mu kilkuletni pobyt w więzieniu. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.

– zwłaszcza, że długo czekaliśmy na
takiego wykonawcę, który podjąłby
się tego zadania, wykonując je
w terminie – dodaje.
Z obiektu korzystać będą mogli
wszyscy – uczniowie szkoły w Starym Kocinie, podopieczni oddziału
przedszkolnego – zarówno ci starsi,
jak i młodsi, ale także mieszkańcy.
Tuż przy placu zabaw znajdują się
bowiem urządzenia przeznaczone do
ćwiczeń na świeżym powietrzu. Jak
przyznaje dyrektor szkoły Maria Habrajska to trafiona inwestycja. Oficjalne otwarcie z pewnością nastąpi
niebawem.
Paula Nogaj
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Rekord w naszym województwie

3,5 tys. wniosków
Mama 4+

Dokończenie ze str. 1

Choć przepisy obowiązują od 1
marca, już od połowy lutego oddziały odnotowywały spore zainteresowanie tym tematem, a dokumenty składane były jeszcze przed
dniem wejścia w życie przepisów.
Do 11 marca w oddziale ZUS
w Częstochowie 333 panie złożyły
odpowiednie dokumenty.
W większości osoby, które starają się o świadczenie Mama 4+
są w przedziale wiekowym od 60
do 69 lat, ale w województwie
śląskim jest też 7 osób w wieku
90-99 lat. Wśród wszystkich
osób zgłaszających się o to
świadczenie jest 8 osób, które
wychowały co najmniej 9 dzieci.

Świadczenie może być
przyznane:
l Matce, która ukończyła 60 lat,
urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo
dzieci i nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania
l Ojcu, który ukończył 65 lat i
wychował co najmniej czworo
dzieci, w przypadku śmierci
matki dzieci albo porzucenia
dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci
przez matkę. Może być ono
przyznane, jeśli ojciec nie ma
dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Świadczenie przysługuje nie
tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w
razie wychowywania dzieci
współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).
Kto nie dostanie świadczenia
Świadczenie nie przysługuje
osobie uprawnionej do emerytury

lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury, a
także osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę
pozbawienia wolności (oprócz
osób, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Ponadto Prezes ZUS (lub KRUS) może odmówić przyznania rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego:
l osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd
ograniczył władzę rodzicielską
przez umieszczenie dziecka lub
dzieci w pieczy zastępczej,
l w przypadku długotrwałego
zaprzestania wychowywania
dzieci.

Ile dostanie Mama4+
Świadczenie nie ma stałej
kwoty, lecz nie może przekroczyć
wysokości najniższej emerytury,
która od 1 marca wynosi 1100 zł
brutto. Oznacza to, że osoba,
która spełnia warunki wymagane do przyznania świadczenia i:
l nigdy nie pracowała i nie ma
prawa do emerytury lub renty
- może uzyskać prawo do
świadczenia w kwocie 1100 zł.
l pobiera emeryturę lub rentę w
kwocie niższej niż wysokość
najniższej emerytury - może
mieć przyznane rodzicielskie
świadczenie uzupełniające w
wysokości dopełnienia do kwoty najniższej emerytury, np.:
matka wypracowała sobie emeryturę w kwocie 800 zł - rodzicielskie świadczenie uzupełniające może stanowić różnicę pomiędzy wysokością najniższej
emerytury a pobieraną emeryturą - w tym przypadku 300 zł.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane
automatycznie, trzeba złożyć
wniosek w ZUS (lub w KRUS).
Katarzyna Gwara

Lista ulic

Gdzie spotkamy
drogowców?
Dokończenie ze str. 1

1. Naprawa nawierzchni
asfaltowych:
l trasa DK-1 na odcinku w rejonie Lasku Aniołowskiego,
przy TESCO, przy wiadukcie
nad al. Pokoju i nad ul. Rakowską
l al. Wyzwolenia na obu jezdniach odcinkach od ul. Fieldorfa-Nila w kierunku ul.
Kukuczki,
l ul. Sejmowa - większy remont od strony granic miasta.
l ulice: Północna, Pużaka,
Starzyńskiego, Sosabowskiego,
Michałowskiego,
Dmowskiego, Narcyzowa,
Kiedrzyńska, Kawia, Zapolska, Brzeźnicka, Cmentarna, Tartakowa, Gajcego, Wały Dwernickiego, Dekabrystów, Fieldorfa-Nila - na obu
jezdniach, św. Brata Alberta,
Makuszyńskiego, Połaniecka, Rząsawska, Meliorantów, Wypoczynku, Ugody,
Norwida, Hubermana, Batalionów Chłopskich
l ul. Sąsiedzka - większy remont - wymiana zniszczonej
nawierzchni bitumicznej, remont cząstkowy nawierzchni
tłuczniowej dalszego odcinka
l ulice: Solskiego, Morenowa,
Kontkiewicza, Morsztyna
(przy torach PKP od strony
ul Warszawskiej)
l ul. Limanowskiego - odcinek od ul. Okrzei w kierunku u dworca PKP Raków,
ulice: Okrzei, Mireckiego,
Wyspiańskiego, Kunickiego
skrzyżowanie Ossowskiego-Iłłakowiczówny, Kucelińska, al. Pokoju (od ronda
Regana do ul. Korfantego
oraz od zjazdu w ul. Rejtana
do ronda Regana: pas ruchu
od strony torowiska), ulice:
Wilcza, Kolejowa, uzupełnienie oberwanych krawędzi nawierzchni ul. Bugajskiej.
l ulice: Sikorskiego, Okólna,
Wodzickiego, Dubois, Sowińskiego, Księżycowa, Kosmiczna, Równoległa Kiedrzyńskiej, Gminna, Wiolinowa, Odrodzenia, Kalinowa, Kiepury, Skwerowa, Pawia, ul. Obrońców Westerplatte, Szajnowicza-Iwanowa, Radomska - do cmentarza wraz z pętlą MPK, Biało-

stocka, Wręczycka, Siedlecka, Ruska, Żyrardowska,
Huculska od Jadwigi do Cegielnianej, Cegielniana, Kingi, Kedzierzyńska.

2. Wyrównanie ulic ze
wzmocnieniem
materiałem kamiennym:
l ulice: Jemiołowa, Azaliowa,
Klonowicza odc. gruntowy w
kier. DK-1, Sojczyńskiego-Warszyca, Zielna, Geodetów, Kameli, Kochmańskiego
3. Roboty brukarskie remontowymi
l Rondo Miklewskiego na
skrzyżowaniu ulic: Pileckiego – Narcyzowa - Brata Alberta, naprawa ruchomych
kostek granitowych
l Miejsca parkingowe w ul.
Kurpińskiego przy sklepie. •
Wymiana zniszczonego krawężnika przy parkingu o nawierzchni z trylinki w ul. Zapolskiej z przedłużeniem
parkingu • Obniżenie krawężnika w ul. Czecha - najazd do parkowania wzdłużnego i wybrukowanie • Uzupełnienie brakującego chodnika w ul. Makuszyńskiego
na odcinku od zjazdu z DK-1
do przystanku autobusowego MPK w stronę ul. Karłowicza • Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych przez al. Wyzwolenia
od ul. Kukuczki.
l Obniżenie krawężnika w ul.
Mirowskiej wg projektu stałej organizacji ruchu, regulacja zapadniętych krawężników w ul. Komornickiej
l ul. Odlewników - naprawa
odcinka drogi o nawierzchni
z granitu • próg zwalniający
ruch w ul. Zamenhofa wg.
projektu stałej organizacji
ruchu • korekta chodnika w
ul. Kuncewiczowej z obniżeniem dla osób niepełnosprawnych • poszerzenie
placu manewrowego na końcu ul. Kontkiewicza oraz wymiana
zniszczonej
nawierzchni z kostki brukowej
na asfaltobeton - skrzyżowanie ul. Kontkiewicza – Ossolińskiego.
4. Likwidacja przełomów
i dziur oraz remontami
cząstkowymi ulic:
l ulice: Szpitalna, Olsztyńska,
Złota-korek, Srebrna odc. od
ul. Morenowej do Oczyszczalni Ścieków, Mirowska
odc. od ul. Faradaya do ul.
Srebrnej, Komornicka, Morenowa,
Zawodziańska,
Mączna,
Turystyczna,
Bursztynowa,
Głogowa,
Ruckemana,
Marysia,
Olsztyńska Wesoła, Wolna,
Brzegowa
5. Utwardzenie
z korytowaniem
l ul. Metalowców po określeniu grubości podbudowy zamknięta dywanikiem asfaltobetonowym, ul. Górników
- korytowanie, podbudowa,
dywanik asfaltobetonowy

6. Wyrównanie wraz
z zagęszczeniem ulic:
l ul. Sokola • ul. Nieduża •
ul. Mała Warszawka • ul.
Trzcinowa • ul. Nowa • ul.
Hetmańska (od ul. Podmiejskiej do ul. Monte Cassino) •
ul. Kazimierza Wielkiego • ul.
Chrobrego • ul. Lotników • ul.
Inżynieryjna • ul. Łączności •
ul. Pionierów • ul. Kadetów •
ul. Podchorążych • ul. Koszarowa • ul. Harcerska • ul. Pirotechników • ul. Rezerwistów
• ul. Weteranów • ul. Oficerska • ul. Polna • ul. Gwardzistów • ul. Skrzetuskiego • ul.
Komandorska • ul. Pastelowa
• ul. Sztormowa • ul. Rycerska
• ul. Wawelska • ul. Kawodrzańska • ul. Danusi • ul. Heleny • ul. Sztormowa • ul. Rzędziana • ul. Telimeny • ul. Soplicy • ul. Lisia • ul. Poręba •
ul. Piekna • ul. Letniskowa. •
ul. Jantarowa • ul. Barwna •
ul. Wczasowa (od ul. Letniej do
nr 51) • ul. Sokola • ul. Chłopska • ul. Szparagowa • ul. Łukowa • ul. Druciana • ul. Kusocińskiego • ul. Mehoffera, •
ul. Gersona • ul. Grottgera •
ul. Harcerska • ul. Siemiradzkiego • ul. Rodakowskiego
7. Remont cząstkowy
nawierzchni poprzez
wypełnienie ubytku
mieszanką mineralnobitumiczną na gorąco
po uprzednim wycięciu
i oczyszczeniu:
• ul. Korkowa i Szkolna •
ul. Matejki • ul. Piastowska •
al. Bohaterów Monte Cassino
• ul. Sabinowska • ul. Bema w
rejonie skrzyżowania z ul. Sabinowską • ul. Marynarki Wojennej w rejonie skrzyżowania
z ul. Strzelecką • ul Kmicica w
rejonie posesji nr 16
8. Utwardzenie odcinków
ulic:
Orkana (nawierzchnia z tłucznia zamkniętego frezem) i ul.
Drucianej (kruszywem).
9. Równanie nawierzchni
gruntowych:
ul. Przelotna, ul. Gdańska, ul.
Rudnicka, ul. Kłobucka, ul. Podolska, ul. Pomorska, ul. Sandomierska ul. Sosnowiecka, ul.
Starogardzka, ul. Tarnowska,
ul. Warmińska, ul. Wołyńska,
ul. Zabrzańska, ul. Zawierciańska, ul. Chęcińska, ul. Koniecpolska - od Wielkoborskiej do
ul. Wręczyckiej, ul. Lwowska,
ul. Toruńska, ul. Skierniewicka, ul. Suwalska, ul. Wichrowa,
ul. Spartakusa, ul. Gruntowa,
ul. Trawowa, ul. Krynicka, ul.
Huculska - od Szamotowej do
Dobrzyńskiej, ul. Jozefata, ul.
Pomorska, ul. boczna od Wielkoborskiej dojazd ROD na granicy miasta, ul. Szydłowska, ul.
Bocheńska, ul. Nowotarska, ul.
Pienińska, ul. Muszyńska, ul.
Podolska, ul. Traktorzystów.
10. Utwardzenie tłuczniem:
ul. Opoczyńska - dwie ostatnie
posesje, ul. łącznik między ul.
Chorzowską a ul. Bytomską.
Oprac. Katarzyna Gwara
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To nic nie kosztuje

Jak przekazujemy
1% w tym roku?
Rozliczając swój PIT, można wspomóc najbardziej potrzebujących. W jaki sposób? Przekazując wybranej
organizacji pożytku publicznego 1% części swojego podatku. Nas nic to nie kosztuje, a dla innych stanowi
ogromne wsparcie.

Zmiany, zmiany, zmiany
Działalność organizacji pożytku publicznego opiera się
na hojności darczyńców. Jedną z form wsparcia organizacji
posiadających status OPP jest
możliwość przekazania 1% podatku. Każdy z nas realizując
swoje roczne rozliczenie z fiskusem w deklaracji podatkowej PIT może zaznaczyć, że
chce przekazać 1% swojego
podatku wybranej organizacji
(posiadającej status OPP).
W tym roku zasady składania rocznych zeznać uległy
zmianie. Obowiązkowych formalności dokonała za nas Krajowa Administracja Skarbowa.
Podatnicy dostali wypełnione
PIT-y dzięki usłudze Twój
e-PIT. Mogą je weryfikować
i uzupełniać. Ale mogą też nie
zrobić nic i nie zostaną za to
ukarani. Dla chętnych jest nadal możliwość wysłania do
urzędu skarbowego PIT-a papierowego.
Podobnie
jak
w ubiegłych latach emeryci
i renciści mogą korzystać
z PIT-OP. Tak w największym
skrócie przedstawiają się zasady rozliczeń podatkowych
w 2019 roku - za 2018 r. Jak
w tym wszystkim wygląda
przekazywanie 1%? Przyjrzyjmy się bliżej sposobom na
wsparcie organizacji pożytku
publicznego w 2019 r.
Dwie grupy
Podatnicy mogą wskazywać
nowe OPP w swoich zeznaniach elektronicznych lub pozostawiać stare (wskazane
w latach ubiegłych). Podzielmy
ich więc na dwie grupy – na
tych, którzy w 2018 r. przekazali 1% i na tych, którzy nie
przekazali.
Podatnik, który w ubiegłym
roku skorzystał z mechanizmu
alokacji, po wejściu do swojego
PIT-a w usłudze Twój e-PIT,
znajdzie dane organizacji pożytku publicznego wspartej
przez niego w 2018 r. Wyświetli mu się numer KRS tej organizacji oraz jej nazwa. Będzie
tak, jeśli organizacja nadal
(tzn. w 2019 r.) uprawniona
jest do zbierania 1% (tzn. znajduje się w wykazie publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności).
Podatnik może zmienić organizację lub zostawić tę samą, co w roku poprzednim.
Analogicznie może też zmienić
lub zostawić cel szczegółowy
(może go też w ogóle „wyczyścić”). Ma też możliwość zaznaczenia pola, w którym wyraża zgodę na przekazanie OPP
swoich danych. Wszystkie
„ustawienia” dotyczące 1%
z roku ubiegłego zostają więc
skopiowane do jego aktualnego rozliczenia. Wyjątek stanowi kwota 1%, która aktualizu-

1%

je się, wraz ze zmianą kwoty
podatku. Wszystkie dane dotyczące 1% skopiowane z ubiegłego roku można oczywiście
zmieniać przy okazji uzupełniania lub weryfikowania swojego rozliczenia.
W przypadku podatnika,
który w roku ubiegłym nie
przekazywał 1%, pola dotyczące 1% będą puste. Twój e-PIT
nie wskaże OPP za takiego podatnika – musi on to zrobić
sam. Oczywiście Twój e-PIT
oferuje mu pełną swobodę we
wskazaniu OPP, celu szczegółowego i zdecydowaniu czy
chce przekazać swoje dane
wspieranej organizacji. Jest
szansa, że kształt usługi Twój
e-PIT skłoni podatnika, który
nigdy nie korzystał z 1%, do
zainteresowania tą możliwością. Pole, w którym wybieramy organizację pożytku znajdzie się zaraz obok najważniejszych
danych
podatnika
i trudno będzie nie zwrócić na
nie uwagi.

Papierowe druki
Nie wszyscy podatnicy, którzy chcą wprowadzać w swoich
rozliczeniach zmiany, muszą
korzystać z formy elektronicznej. Urzędy skarbowe nadal
przyjmować będą rozliczenia
papierowe. „Tradycjonaliści”
korzystają z podobnego formularza, jak w latach ubiegłych
i mogą oczywiście uwzględnić
w swoim rozliczeniu 1%.
Możliwość wysłania papierowej deklaracji pozostaje też
w przypadku PIT-OP. Przypomnijmy, że jest to specjalny
PIT dla emerytów i rencistów
(dla osób rozliczanych przez
organy rentowe), który umożliwia im wskazywanie organizacji pożytku i przekazanie
1%, bez konieczności rozliczania podatku. Ten „wyspecjalizowany” PIT, opracowany tylko z myślą o ułatwieniach
w przekazywaniu 1%, pojawił
się 2 lata temu. Przy rozliczeniach za 2017 r. z PIT-OP skorzystało ponad 100 tys.
uprawnionych.
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej
organizacji przekaże urząd
skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie
zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od
upływu terminu składania zeznań podatkowych. Mamy na to
czas do 30 kwietnia, ale warto
pomyśleć o tym już dziś.
Katarzyna Gwara

Wystawa w Miejskim Domu Kultury

Świat pająków i skorpionów
Jednego z najniebezpieczniejszych
pająków
świata – „czarną wdowę”,
największy gatunek ptasznika, a także „skorpiona
cesarskiego” będzie można
zobaczyć na wystawie żywych okazów w Miejskim
Domu Kultury w Częstochowie. Jej otwarcie zaplanowano na 19 marca. Co
ciekawe, odwiedzający najłagodniejsze pajęczaki będą
mogli wziąć do ręki!
Paweł Musiał, dyrektor MDK

Wystawa zostanie otwarta
19 marca. Zobaczymy ponad
40 żywych, niezwykłych okazów
pajęczaków. Wśród nich jest m.
in. jeden z najniebezpieczniejszych pająków świata – „czarna
wdowa” (Latrodectus mactans),
największy gatunek ptasznika
(Theraphosa blondi), a także
„skorpion cesarski” (Pandinus
imperator). - Po raz pierwszy
w Miejskim Domu Kultury będziemy mieć tego typu wystawę
– zaznacza Paweł Musiał, dyrektor MDK w Częstochowie. - Wystawa „jeździ” po całej Polsce.
„Odwiedziła” też osiemnaście
krajów europejskich. W każdym
miejscu cieszyła się ogromnym

zainteresowaniem. Teraz sprowadzamy ją do Częstochowy.
Okazy, które na niej zobaczymy,
nie są spotykane w naszym kraju. Będą zarówno i te mniejsze,
i większe skorpiony i pająki, i te
jadowite i niejadowite – wyjaśnia. Zwiedzający będą mogli fotografować
oraz
filmować
wszystkie prezentowane okazy
znajdujące się w szklanych terrariach. – O równych godzinach
ciekawe i najłagodniejsze okazy
będą wyjmowane przez osoby
opiekujące się pajęczakami i będzie można je dotknąć, a nawet
wziąć do ręki. Bliski kontakt
z żywymi stworzeniami to do-

skonały sposób na przełamanie negatywnych stereotypów oraz fobii towarzyszących wizerunkowi pająka,
czy skorpiona – podkreśla
dyrektor MDK w Częstochowie. Zainteresowani będą
mogli również dowiedzieć się
wielu ciekawostek ze świata
pajęczaków. Wystawa ma bowiem cel edukacyjny. Pozwala zgłębić wiedzę o tych niezwykłych stworzeniach oraz
zobaczyć z bliska egzotyczne
gatunki, dosyć rzadko spotykane w codziennym życiu.
Fascynujący świat pająków i skorpionów będzie można
oglądać od 19 do 24 marca w godzinach od 10.00 do 18.00. - To
będzie jedyna i niepowtarzalna
okazja, aby zobaczyć tak wiele
okazów w jednym miejscu –
podsumowuje Paweł Musiał.
Katarzyna Gwara

Kontakt w sprawie wystawy i
rezerwacja wycieczek dla grup
szkolnych:
Maciej Kuta 883 733 534
Ceny biletów: ulgowy: 10 zł,
normalny: 15 zł, grupa szkolna:
5 zł od ucznia, rodzinny: 40 zł
(2+2), do 4 lat - wejście gratis

Imieniny Józefa Piłsudskiego

Załóż wąsy – nie będziesz
pytany
19 marca – dzień imienin
Józefa Piłsudskiego – może
się stać dniem uczniowskiej
zabawy. Stowarzyszenie Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego proponuje inicjatywę… „Wąsy Marszałka”.
Uczniowie, którzy w tym dniu
będą nosili przygotowane
wcześniej przez siebie wąsy,
nie będą pytani na lekcjach.
W taki zabawowy sposób organizatorzy chcą utrwalić w pamięci młodzieży dzień imienin
Józefa Piłsudskiego, jednego z
głównych twórców naszej niepodległości. Przed II wojną świa-

tową imieniny Józefa Piłsudskiego (19 marca) były właściwie
świętem narodowym, obchodzonym bardzo uroczyście w całym
kraju. Powrót do tej tradycji zauważyć można również w Częstochowie.
Piłsudski słynął z pięknych,
wypielęgnowanych wąsów. Były
dla Marszałka znakiem rozpoznawczym ale też w jakimś sensie wyzwaniem, bo Marszałek
nie lubił się golić. Podobnie
zresztą jak fotografować. Nigdy
nie pozował do obiektywu i nie
znosił, gdy z okazji różnych uroczystości gdy “przytykano” mu
do twarzy aparaty. Piłsudski nie
golił się codziennie. Kiedy przy-

stępował do tej czynności, udawał się do małego pokoiku, gdzie
stało niewielkie lustro, a przed
nim przybory do golenia. Woźny
wnosił dwie szklanki ciepłej wody i Marszałek rozpoczynał znienawidzoną przez większość mężczyzn czynność. Nigdy nie używał brzytwy, tylko tzw. “żyletki”.
Potem Piłsudski siedział już
ubrany w swój siwy mundur bez
żadnych odznak w głębokim
skórzanym fotelu i był gotów do
pracy – tak opisywał w swoich
pamiętnikach prozaiczną czynność golenia Józefa Piłsudskiego
kapitan Lepecki, adiutant Marszałka.
Katarzyna Gwara
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Druga edycja częstochowskiego projektu
Expose rusza pełną parą!
Już po raz
drugi licealistki z
Częstochowy
zdecydowały się
w ramach praktycznej olimpiady
„Zwolnieni z Teorii” zorganizować
projekt społeczny w kategorii
kultura. Dziewczyny już od zeszłego roku poprzez swoje pomysły z zakresu kultury i sztuki starają się stworzyć Częstochowianom
przestrzeń, dzięki której będą mogli rozwijać swoje różnorodne pasje i zainteresowania.
W tym roku grupa, do której chcą dotrzeć
to młodzież, ponieważ jak same mówią: „staramy się pokazać swoim rówieśnikom jak
ważne jest obcowanie z kulturą i jak dużą rolę odgrywa ona w życiu każdego z nas. Tytuł
projektu – „Expose” czyli z francuskiego wystawiony, wyeksponowany lub wystawa,
ekspozycja nie jest przypadkowy, ponieważ
kieruje nami chęć pokazania, jak wiele można czerpać właśnie z kultury.
Zespół projektowy składa się z ośmiu licealistek z VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika, I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz
z Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. W skład ze-

społu wchodzą (od lewej) Zuzanna Mrozowska, Anna Krzywoń, Laura Pacud, Weronika
Piotrowska, Julia Borkowska, Julia Ziółkowska, Wiktoria Grzesiak i Barbara Cabaj.
Zwolnieni z teorii to platforma stworzona
przez polski edukacyjny startup społeczny
Social Wolves, ujęty na liście Forbes 30
Under 30 Europe. Uczestnicy programu zakładają i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu portalu zwolnieni z teorii.
pl. Platforma powstała jako odpowiedź na
brak u młodych ludzi wychodzących na rynek pracy, praktycznych kompetencji, co
utrudnia im znalezienie pierwszego zatrudnienia. Dziewczyny są dowodem na to, jak
ważnymi umiejętnościami są praca w zespole czy umiejętna komunikacja. Tworząc
swój własny projekt społeczny nasze Częstochowianki zdobywają nowe doświadczenia, uczą się siebie, ale przede wszystkim działają na rzecz innych.
Pierwsza edycja projektu pozyskała: 15
partnerów, 507 udokumentowanych beneficjentów i 12 wzmianek medialnych, co pozwoliło uczestniczkom znaleźć się w finale
Zwolnionych z Teorii razem z 400 ukończonymi w tym roku projektami z całej Polski i
otrzymać nominację do Złotych Wilków, czyli nagród dla najlepszego projektu społecznego w naszym kraju wraz z 75 innymi projektami, w tym 12 w ich kategorii.
Druga edycja już teraz, na samym starcie,
spotkała się z nie mniejszym sukcesem, po-

nieważ projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.
„Częstochowska architektura
w obiektywie”
Jak na razie, największym zainteresowaniem wśród Częstochowian cieszył się
wernisaż wystawy poplenerowej „Częstochowska architektura w obiektywie”, który
odbył się 2 marca bieżącego roku o godzinie 18.00 w Alei Najświętszej Maryi 26 (koło drogerii Super Pharm). Goście mieli okazję zapoznać się z 20 z ponad 100 najlepszymi zdjęciami, zdaniem jury, wykonanymi analogowo podczas pleneru, organizowanego 9 lutego, na którym uczestnicy
w dość nietypowy sposób – bo na filmie dokumentowali najciekawsze, ich zdaniem, miejsca w Częstochowie. Fotografie
są różnorodne, ponieważ oprócz wprawiania w zachwyt, poruszają też problemy estetyki w naszym mieście. Dodatkowo 15
zdjęć zawiera również swoją rysunkową
interpretację, wykonaną przez przyszłych
młodych architektów – przedstawicieli
szkoły rysunku architektonicznego i artystycznego VERSO. Jeśli nie mieli Państwo
okazji uczestniczyć w wernisażu projektu
Expose, wystawa będzie otwarta aż do 22
marca w godzinach: od poniedziałku do
piątku 16.00 - 19.00, w soboty 16.00 20.00 oraz w niedziele od 14 .00 – 17.00.
Serdecznie zapraszamy.

„Wieczór poezji śpiewanej”
Kolejnym z cyklu wydarzeń organizowanych przez Expose jest wieczór poezji śpiewanej, na którym młodzi częstochowscy muzycy zaprezentują swoje wokalne umiejętności w pełnej nastroju przestrzeni. Tę nastrojowość będzie stwarzała towarzysząca występom muzycznym wystawa młodych artystów,
uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. To właśnie tego dnia młodzi artyści odsłonią swoje
dorobki artystyczne oraz będą odpowiadać
na pytania co jest dla nich inspiracją oraz jakie czynniki „popychają” ich w stronę kultury i
sztuki. Na wieczór poezji śpiewanej zapraszamy Państwa już 9 marca 2019 r. o godzinie 16.00 w Miejskim Ratuszu. Natomiast na
obejrzenie wystawy mają Państwo czas do
22 marca w godzinach 16.00 – 19.00.
Warsztaty z historii sztuki dla uczniów
szkół średnich
Jednak przysłowiową „wisienką na torcie”
tegorocznej edycji są warsztaty organizowane
w ramach projektu dla uczniów

7.

szkół średnich na terenie Częstochowy i
okolic pt. „Jak odnaleźć się w kulturze i sztuce w epoce natłoku informacyjnego?”. Celem licealistek jest zachęcenie rówieśników
do poszerzania swoich horyzontów w sferze
kulturalnej, a także zainteresowanie ich kulturą elitarną i jej wpływem na popkulturę.
Młodzież będzie szukała nawiązań do kultury wysokiej w dziełach kultury masowej, pozna pojęcia związane z teorią sztuki współczesnej czy konceptualnej, a także wykona
kolaż, którego temat uprzednio wylosuje.
Biorąc pod lupę zapał i zaangażowanie
tych młodych kobiet, nie ma co się dziwić, że
mają już na koncie nominacje do najlepszych projektów społecznych w Polsce. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że chęci i pomysłów nie zabraknie na kolejne edycje i że
swoim działaniem zarażą innych młodych ludzi do tworzenia tego typu przedsięwzięć.
Trzymamy kciuki za projekt Expose podczas
tegorocznej edycji Olimpiady!
KOPERNIK NEWS:
Weronika Piotrowska (tekst),
Kamil Reszczyński (zdjęcia)

„Przed sklepem jubilera” w wykonaniu
Grupy Pod Wiszącym Kotem
Członkowie Grupy Pod Wiszącym
Kotem (Zuzanna Bąk, Katarzyna Korzeniowska, Natalia Walaszczyk, Roksana Górak, Michał Hobot, Wojtek Pakuła oraz Błażej Tatarek) pod opieką
profesor Beaty Gendek-Barhoumi
udali się do Warszawy. Nasi uczniowie
byli specjalnymi gośćmi podczas konkursu wiedzy o Janie Pawle II w XLV
Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie. Zaproszeni zostali przez dyrekcję i uczniów
poznanych podczas projektu pt: „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II”.
Młodzi aktorzy przedstawiali fragment
sztuki Karola Wojtyły pt: „Przed sklepem jubilera”.
Dramat Karola Wojtyły z 1960 r., ukazuje tematykę wzajemnych relacji między

mężczyzną a kobietą; miłości, małżeństwa, wytrwałości w cierpieniu, ale i poszukiwanie szczęścia. Bohaterowie dramatu wspominają swoją drogę do związku i udają się do sklepu jubilera, gdzie wybierają dla siebie obrączki, zaś jubiler wyjaśnia im sens tego symbolu. Przedstawienie miało swoją premierę 14.10.2018
w Dzień Papieski w parafii Matki Boskiej
Zwycięskiej w Częstochowie. Sztukę prezentowano również w naszym liceum
z okazji Dnia Papieskiego.
Spektakl poprzedzała akcja rozdania
przygotowanych przez uczniów naszego
liceum serduszek z napisem AK z okazji
świętowania dnia utworzenia Armii Krajowej (14 lutego).
KOPERNIK NEWS:
Katarzyna Korzeniowska, 2B

DNI OTWARTE W MICKIEWICZU

V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie zaprasza absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych oraz ich
rodziców na Dni Otwarte, które odbędą się 28 marca (dla uczniów gimnazjów) i 29 marca (dla uczniów szkół
podstawowych) 2019 roku w godz. od 9.00 do 14.00.
W odpowiedzi na oczekiwania uczniów, stojących przed ważną decyzją wyboru dalszej drogi kształcenia,
prezentujemy ofertę dydaktyczną naszej szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA V LO IM. A. MICKIEWICZA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Klasy I po Gimnazjum

Klasy I po SP
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna

1

2

PROFIL FILMOWY
j. polski, j. angielski, historia /innowacja filmowa (IE)

PROFIL DZIENNIKARSKI
j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie (IF)

3
PROFIL SPOŁECZNY
j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie (IG)

4

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

j. polski, matematyka, j.
angielski, historia

j. angielski,
j. hiszpański

j. polski, matematyka,
historia, wiedza o
społeczeństwie

j. angielski,
j. francuski

j. polski, matematyka,
geografia, wiedza o
społeczeństwie

j. polski, matematyka,
fizyka, informatyka
PROFIL INF-FIZ.
          PROFIL BIOL-CHEM
matematyka, fizyka, informatyka (15 miejsc) (IH)
matematyka, biologia, chemia (15 miejsc)

j. polski, matematyka,
biologia, chemia

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

j. polski, matematyka, j.
angielski, historia

j. angielski,
j. hiszpański

j. polski, historia, wiedza o
społeczeństwie (IB)

j. polski, matematyka,
historia, wiedza
o społeczeństwie

j. angielski,
j. francuski

3

PROFIL SPOŁECZNY
j. angielski, geografia, wiedza
o społeczeństwie (IC)

j. polski, matematyka,
geografia, wiedza
o społeczeństwie

j. angielski,
j. niemiecki

4

PROFIL INF-FIZ.
PROFIL BIOL-CHEM.
matematyka, fizyka,
informatyka (15 miejsc) (ID)
matematyka, biologia, chemia
(15 miejsc)

j. polski, matematyka,
fizyka, informatyka
j. polski, matematyka,
biologia, chemia

j. angielski,
j. niemiecki

1

2
j. angielski,
j. niemiecki

j. angielski,
j. niemiecki

PROFIL FILMOWY
j. polski, j. angielski, historia /
innowacja filmowa (IA)

PROFIL DZIENNIKARSKI

8.
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Targi Edukacyjne

Prezentowali oferty kształcenia w Miejskim Domu Kultury

Kilkunastu wystawców przedstawiło swoją ofertę kształcenia
podczas kolejnej edycji Targów Edukacyjnych. Z reprezentantami
uczelni wyższych, szkół policealnych i językowych można było porozmawiać w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Wydarzeniu
towarzyszył spektakl „My dzieci z dworca ZOO” w wykonaniu aktorów z Teatru Kamienica.

Targi skierowane były przede wszystkim do młodych ludzi, którzy
stoją przed trudną decyzją wyboru kolejnego etapu edukacji. Jednak
podobnie jak poprzednich latach, wśród odwiedzających byli również
nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i osoby związane z edukacją
i oświatą. Formy promocji były przeróżne. Pokazy, prezentacje, opowiadania, doświadczenia, anegdoty - wszyscy starali się przekonać odwie-

dzających, że to właśnie w ich szkole warto kontynuować swoją naukę.
Targi były także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami czy znalezienia miejsca praktyk i stażu.
Poza reprezentantami szkół wyższych, policealnych i językowych
młodzież mogła porozmawiać z zaproszonymi gośćmi – z Ryszardem
Stefaniakiem, zastępcą prezydenta miasta, Grażyną Stramską-Świerczyńską, naczelnikiem wydziału zdrowia UM, Adrianem Starońkiem,
naczelnikiem wydziału polityki społecznej, a także Bożeną Szecówką,
zastępcą naczelnika wydziału polityki społecznej oraz członkami
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszył spektakl „My dzieci
z dworca ZOO” w wykonaniu aktorów z Teatru Kamienica. Został on
zrealizowany w ramach programu „Młodość bez uzależnień, przemo-

cy i agresji”. Sztuka stworzona w oparciu o reportaż Kaia Hermanna
i Horsta Riecka przedstawia prawdziwą historię nastoletniej narkomanki, Christiane F. To jednak nie tylko opowieść o uzależnieniu i jego
skutkach, ale przede wszystkim o tym, jak cienka jest granica między
zabawą a tragedią. Sztuka obnaża ludzką bezradność wobec systemu,
dla którego jednostka jest nieistotna.
Katarzyna Gwara

Wszystkim wystawcom biorącym udział w targach serdecznie dziękujemy! Ukłony kierujemy także w stronę dyrektorów, nauczycieli, pedagogów oraz młodzieży, która
zaszczyciła nas swoją obecnością!

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W CZĘSTOCHOWIE
AKTORZY GRAJĄCY W SZTUCE „MY, DZIECI Z DWORCA ZOO” ORAZ GOŚCIE, M.IN. NACZELNIK WYDZIAŁU ZDROWIA
GRAŻYNA STRAMSKA-ŚWIERCZYŃSKA

ZESPÓŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

UNIWERSYTET OPOLSKI

NACZELNIK WYDZIAŁU POLITYKI
SPOŁECZNEJ UM ADRIAN STARONIEK

WŚRÓD GOŚCI BYŁ ZASTĘPCA PREZYDENTA
CZĘSTOCHOWY RYSZARD STEFANIAK

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH W KIELCACH

„MY, DZIECI Z DWORCA ZOO” – SCENA ZE SPEKTAKLU

SLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

„MY, DZIECI Z DWORCA ZOO”

„MY, DZIECI Z DWORCA ZOO”

EMPIK SCHOOL W CZĘSTOCHOWIE

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

AKADEMIA WSB

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 50/68 W CZĘSTOCHOWIE

TEB EDUKACJA W CZĘSTOCHOWIE
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM
OKNA – DRZWI

LOMBARD
DELTA
n

HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

ZAMIANA

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

tel. 34 365 53 14
l

Okna 5-kom.

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

1435 mm

1465 mm

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA
FINANSE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

SKUP n SPRZEDAŻ
n

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

BLACHARSTWO

WAGI

AKUMULATORY

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE
ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW
OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY
i wiele wiêcej...

ZAPRASZAMY!!!

LOMBARDY

MEBLE / MOTORYZACJA

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

n ZESTAW narciarski tradycyjny, młodzieżowy:
narty Mladost, dł. 140 cm; buty Salomon rozm.
35-36; wiązania Marker. Cena – 50 zł.
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
— KUPIĘ DOM —
n KUPIĘ część domu lub zamieszkam z kimś.
Tel. 784 634 476
— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM

ul. św. Rocha
(wjazd z dwóch stron)
na działalność gospodarczą.
Tel. 660 987 982

NAUKA

— KOREPETYCJE —
n JĘZYK polski, WOS – korepetycje,
przygotowanie do matury. Poziom podstawowy
i rozszerzony, materiały do zajęć, nauka
pisania wypracowań. Nauczyciel, centrum.
www.matura.czest.pl Tel. 796 635 001

— KURSY —

USŁUGI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m w
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102
2

KURSY na KWALIFIKOWANEGO
PRACOWNIKA OCHRONY
Kursy doskonalące dla kwalifikowanych
pracowników ochrony warunkujące
przedłużenie uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl
Tel. 34 3616 425

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e
– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI 	
– SPRZEDAM
– KUPIĘ
– MATRYMONIALNE
– INNE   
– PRACA
Treść ogłoszenia:

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................Nr tel. .....................................................
...................
WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO
REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo,
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski.
Częstochowa, ul. Wazów 62A.
Tel. 509 876 249
n OPRAWA muzyczna na zabawy, wesela,
imprezy taneczne. Tel. 502 500 228
n NAPRAWA pomp wodnych –
samochodowych, cyrkulacyjnych
hydroforowych. Tel. 669 245 082
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
n SKLEP Delikatesy Elmas Cz-wa ul. Św. Brata
Alberta 81 czynny w każdą niedzielę,
zapraszamy na zakupy. Tel. 506 797 760
SPRZEDAM
n SPRZEDAM serwisy kawowo-obiadowe z
duraleksu i z kamionki. Tel. 504 230 153

n ANTYKI – francuski, 3-częściowy zestaw
gabinetowo-pokojowy z 1896 r. (komoda,
biblioteczka i duże lustro). Sygnowany,
drewno – dąb. Okucia oryginał. Kompleksowa
i komfortowa renowacja 2017/18. Rozsądna
cena. Tel. 34 367 65 56 w godz. 1700–2000
n SPRZEDAM stare gazety (również
przedwojenne). Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM nowy programator do pralki
starego typu. Tel. 790 819 855
n SPRZEDAM nową odśnieżarkę elektryczną.
Tel. 792 07 06 47
n SPRZEDAM suknię ślubną „SINCERITY”
rozmiar 38, śnieżnobiałą (góra sukni bogato
zdobiona, dół tiulowy wielowarstwowy + welon,
halka); buty – gratis! Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi jasne harmonijkowe; drzwi
wejściowe obite boazerią – zamki „GERDA” –
3 kpl.; drzwi pokojowe białe z miodową szybą,
prawe i lewe. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego MINERWA. Kiedyś szyłam na
tej maszynie torebki damskie i plecaki. Stan
bdb Tel. 603 521 686
n SPRZEDAŻ zakład produkcji materiałów
budowlanych. Lelów. Tel. 502 356 405
n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu –
kształt koła, ważna do 2025 r. Młynek do
tworzyw poziomy 250 mm. Pompę próżniową
Grudziądz. Tel. 669 245 082
PRACA
— DAM PRACĘ —
n ZATRUDNIĘ pracowników do prac
wykończeniowych i pomocników budowlanych.
Tel. 501 448 791
MATRYMONIALNE

n SPRZEDAM maszynę do szycia
przemysłowego „Minerva”. Do szycia
torebek, damskich i plecaków. Stan bdb.
Tel. 603 521 686

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna
kobietę, chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511 224 410

n KATALOGI sukien i mody ślubnej – 11 szt.
(9 szt francuskie, 2 szt. polskie) – cena za
komplet – 80 zł.
BALKONIK rehabilitacyjny kroczący z funkcją
kółek, nowy – cena 80 zł. Tel. 601 636 915

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo – pozna
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może
posiadać dzieci. Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

POGRZEBY

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

PIĄTEK-NIEDZIELA, 15-17 MARCA 2019

11.

Najbardziej kreatywni i przedsiębiorczy

Sukcesami zakończył się udział
uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w przedsięwzięciach z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i zarządzania,
do których przygotowała młodzież Małgorzata Wrońska. Jednym z nich jest
wynik osiągnięty w VII Olimpiadzie
Przedsiębiorczości i Zarządzania przez
Tomka Miszczyka z klasy III En.
Cel główny olimpiady, której organizatorem był Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, to zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej
wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Miała ona również rozbudzić
i wzmocnić wśród młodzieży postawy
i zachowania przedsiębiorcze oraz zachęcić do studiowania na kierunkach
ekonomicznych. Jej temat brzmiał: „Problemy zarządzania współczesnym
przedsiębiorstwem”.
Tomek w regionalnej rywalizacji okazał się jednym z najlepszych, zajmując
trzecią lokatę i tym samym zdobywając
tytuł Częstochowskiego Olimpijczyka.
Z kolei w Szkolnym Quizie o przedsiębiorczości pod hasłem „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość” rozwijającym przedsiębiorczość, logiczne

myślenie i kreatywność wzięło udział
pięć dwuosobowych drużyn. Poziom
wiedzy zawodników był bardzo wyrównany, jednak najlepszymi okazali się Adrian i Mateusz.
Uczniowie Pułaskiego uczestniczyli
również w aktywnych warsztatach pod
tytułem „Zagadki z ekonomii i zarządzania” zorganizowanych przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
w ramach programu „Ciekawi świata”.

W rozgrywkach brało udział pięć
dziesięcioosobowych drużyn z częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych,
które w czasie półtorej godziny musiały
rozwiązać dziewięć zadań teoretycznych i praktycznych. Nasz zespół był
najbardziej kreatywny i przedsiębiorczy.
Gratulujemy chłopaki i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Wrońska,
Anna Szydłowska

Najpiękniejsza
stylizacja ślubna

Ferie w naszej szkole
Nawet w czasie ferii uczniowie
ZSTiO spędzają miło czas, rozwijają
swoje zainteresowania, szkolą swoje
umiejętności. Klasy liceum, w których
wdrożono innowację pedagogiczną
”Wychowanie patriotyczne i obronne” 11 lutego pojechały do Chorzowa,
aby uczestniczyć w zajęciach na strzelnicy „EmJot”. Strzelano z karabinku
sportowego kbks, karabinku automatycznego AK, potocznie zwanego kałasznikow oraz amerykańskiego karabinu automatycznego M16. Wg. oceny opiekunów: mgr Zbigniewa Prokopa, mgr Arkadiusza Mojsy i mgr Krzysztofa Kościańskiego wszyscy dobrze się
spisali i po zajęciach zadowoleni wracali do domu.
Nasi uczniowie 13 i 14 lutego brali
udział w zajęciach pod czujnym okiem
Krzysztofa Kułaka, żołnierza XIII Ślą-

skiej Brygady Obrony Terytorialnej,
zdobywcy wielu nagród w sztukach
walki, m.in. Pucharowego Mistrza Europy w Ju-Jitsu Full Contact, mistrza
Celtic Gladiator w wadze średniej w
mieszanych sztukach walki. Pierwszego dnia odbył się, prowadzony przez
mistrza, trening samoobrony MMA,
podczas których uczniowie poznali
chwyty stosowane w Ju-Jitsu.
Drugiego dnia zajęcia odbyły się w
klubie sportowym „Adrenalina Fight”.
Szkolenie odbyło się w miłej atmosferze, uczniowie oprócz zajęć na matach
brali udział w prelekcji na temat służby w wojskach obrony terytorialnej,
jej przebiegu, sposobu szkolenia i warunków, jaki trzeba spełnić, aby wstąpić w szeregi tej jednostki. Nie obyło

się również bez pytań do mistrza dotyczących jego kariery, osiągniętych
zwycięstw, przebiegu zawodów oraz
treningów. Spotkanie zakończono wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

„Najpiękniejsza stylizacja ślubna” to
tytuł szkolnego konkursu fryzjerskiego
zorganizowanego roku przez nauczycielki przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
w Częstochowie. Uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
oraz Branżowej Szkoły I Stopnia z klas
o profilu fryzjerskim wyczarowywali
na głowach modelek prawdziwe arcydzieła. Jury miało wiele trudności, aby
ze wszystkich stylizacji wybrać te, które najbardziej zachwyciły oryginalnością i zgodnością z tematem.
Uczestnicy mieli 3 godziny lekcyjne
na przygotowanie swoich propozycji,
a efekty ich pracy mogliśmy podziwiać
podczas pokazu w świetlicy szkolnej.
Publiczność głośno wyrażała swój zachwyt i dopingowała modelki prezentujące się na wybiegu. Jury jak zwykle
miało twardy orzech do zgryzienia.
Ocenie podlegały: estetyka wykonania fryzury, pomysłowość kompozycji, makijaż zgodny z tematem konkur-

su oraz ubiór stosowny do uroczystości ślubnej. Jury w składzie: dyrektor
Stanisław Dzwonnik, wicedyrektor Beata Janicka, wicedyrektor Izabela Laska oraz kierownik praktyk Zbigniew
Gajda, zdecydowało przyznać aż cztery I miejsca:
I miejsce – Michał Ujma, Dominik
Modliński   stylizujący modelkę Julię Rybak z kl. IT
I miejsce – Paulina Postawa stylizująca Anię Zajadacz z kl IIF
I miejsce – Monika Fidura stylizująca
Natalię Sochę z kl. IIIF
I miejsce – Monika Sitek stylizująca
Agnieszkę Bajor z kl IM
Wszyscy zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. Każdemu uczestnikowi z osobna serdecznie
gratulujemy, a tych, którym nie udało
się stanąć na podium, zapraszamy do
udziału w kolejnych konkursach fryzjerskich, które odbędą się niebawem…
mgr Judyta Jagusiak, mgr Sława Pluta
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Akademickie Centrum Kultury Klub Politechnik

Radiowcy bez cenzury

Tomasz Olbratowski, Przemysław Skowron, Robert Karpowicz i Jacek Tomkowicz – mikrofoniarze, zawodowcy, radiowcy. Znają ich miliony, bo codziennie budzą i są z nami
w pracy. Od niedawna wychodzą na scenę i mówią to, czego
na antenie nie wypada. W rozmowie z nami opowiadają między innymi o antenowych wpadkach, granicach w żartach i...
Częstochowie.
Wszystkich, którzy chcą posłuchać ich żartów na żywo, zapraszamy 13 kwietnia do Klubu Politechnik na „Stand-up.
Radiowcy bez cenzury”.

Robert Karpowicz: Wszelkie docinki i żarty z drugiego są
punktem obowiązkowym naszych występów
Katarzyna Gwara: Tomasz Olbratowski, Przemysław Skowron, Robert Karpowicz i Jacek
Tomkowicz – od lat razem
w radiu, od niedawna razem na
scenie. Spędzacie ze sobą
sporo czasu – o konflikty pewnie więc nie trudno. Jaki jest
wasz przepis na udane relacje?
Robert Karpowicz: I to jest najciekawsze, że po tych wszystkich latach jeszcze się nie pokłóciliśmy. Albo może nie zdążyliśmy się jeszcze pokłócić. Wiele nas łączy, ale też wiele
nas dzieli. Razem z Jackiem jesteśmy jednak z innego pokolenia niż Tomasz
Olbratowski (Olo nas kocha, więc prztyczki w nos związane z jego wiekiem
z pewnością zniesie). To nam pomaga w rozmowach, w dochodzeniu do
konsensusu. Po prostu w przyjaźni.
KG: Prowadząc program na żywo nie da się uniknąć wpadek. Jaka
zapadła Ci najbardziej w pamięć?
RK: Ha! Jest ich cała masa.. ta najbardziej pamiętna, to kiedy przekląłem, bo
zapomniałem wyłączyć mikrofonu. To było lata temu w lokalnej radiostacji.
Słuchacze na szczęście to zaakceptowali i z uśmiechem dzwonili, ze jest
OK, że spoko, każdemu się zdarza.
KG: Skąd pomysł na stand-up w wykonaniu radiowców? Chcieliście
wreszcie wyjść z zamknięcia i udowodnić wszystkim, że wcale nie
macie niewyjściowych twarzy?
RK: To nawet nie jest tak, że koniecznie chcieliśmy się wyrwać z zamkniętego studia. Po prostu chcieliśmy się sprawdzić w takiej roli. Zbyt wiele fajnych
żartów pada, kiedy siedzimy w studiu i to są często żarty „nie antenowe”, czyli takie których w radiu trochę nie wypada opowiadać. Bo rodzice z dziećmi
wracają z przedszkola, bo starsza pani w warzywniaku tak nie lubi. Szkoda,
żeby się to zmarnowało (śmiech). Stąd pomysł na stand-up.
KG: Stand-up wbrew pozorom nie jest spontaniczną reakcją nad otaczającą rzeczywistość. Nad swoimi występami musicie przecież pracować. Żarty mimo wszystko muszą być przemyślane.
RK: W naszym przypadku każdy występ jest inny. Oczywiście opiera się na
przygotowanych tekstach, monologach. Ale każde miasto, to inni ludzie, inne reakcje i cała masa nowych spontanicznych odpowiedzi. Warto to zobaczyć na żywo.
KG: Masz jakieś granice w żartach? Czy podczas przygotowania do
występu powiedziałeś kiedyś: o nie chłopaki, przesadzamy, z tego
nie należy się śmiać?
RK: Tak. Nie śmieszą mnie żarty rasistowskie, ani szowinistyczne. I żaden
z nas takiej granicy nie przekracza, bo za nią już nie jest śmiesznie, tylko żałośnie. Dorosłe żarty nie muszą być wulgarne.
KG: Wasze występy są czymś innym na polskiej scenie stand-upu.
W dłużej mierze to zasługa spontanicznej reakcji „loży szyderców”.
RK: Zdecydowanie. Za to kochamy nasze wspólne występy. Świetni czujemy się w swoim towarzystwie. Znamy się ,jak łyse konie i mamy duży dystans do siebie. Wszelkie docinki i żarty z drugiego są punktem obowiązkowym naszych występów. A „ofiara” zawsze przyjmuje to na klatę i nigdy się
nie obraża. Chyba... (śmiech)
KG:I tak na zakończenie... Ulubiony „suchar” to:
RK: – Agata!!?
– Co?
– Meble!

Tomasz Olbratowski: Częstochowo, przybywam!
Paula Nogaj: Jesteś nie tylko
radiowcem, ale także felietonistą. Częstochowianie będą mogli natomiast zobaczyć i posłuchać cię w roli stand-upowca.
Co łączy te wszystkie rzeczy,
a co różni?
Tomasz Olbratowski: Pierwsza,
oczywista rzecz, która łączy stand-up to to, że wygłasza się tekst dla
publiczności. A różnic jest więcej.
Przede wszystkim występ stand-upowy odbywa się przed żywą pu-

blicznością. Oczywiście, żywą jeśli się ja rozbawi. W przypadku stand-upu
weryfikacja tego, co się mówi jest natychmiastowa. Jeśli mówisz coś w radiu
reakcji od razu nie ma. I co najważniejsze: charakter stand-upu, jako formy
wypowiedzi, pozwala na opowiedzenie o czymś ostrzej, dosadniej. Publiczność radiowa jest bardziej zróżnicowana wiekowo, poglądowo i trzeba być
ostrożnym, żeby ludzi nie urazić. Przecież słuchają nas dzieci. Stand-up jest
tylko dla dorosłych.
PN: Jakie tematy twoim zdaniem najbardziej bawią publiczność?
O czym ludzie lubią słuchać?
TO: Nie ma złych tematów. To kwestia tego, co się na dany temat wymyśli.
A ludzie, cóż – tak jak ja – w końcu jestem też ludziem – lubią słuchać
o wszystkim.
PN: Są jakieś kwestie, których nigdy byś nie poruszył w swoich audycjach, felietonach czy podczas jakichkolwiek wystąpień?
TO: Nigdy nie żartowałbym z osób niepełnosprawnych, czy dokładnie z niepełnosprawności. Także z jakiejkolwiek religii. Mogę żartować z instytucji religijnych, z duchownych takiej czy innej religii, ale nie z religii. Choć jest taki
rodzaj stand-upu popularny w Wielkiej Brytanie, czy Stanach Zjednoczonych, który jedzie sobie równo z religią. Mnie by było ciężko.
PN: Masz niezwykle cięty dowcip i świetny kontakt z ludźmi. Gdybyś
nie zajmował się tym, czym się zajmujesz, w jakim innym zawodzie
byś się widział?
TO: Dziękuję za komplement. Jaki mam dowcip to pozostawiam ocenia publiczności. Kontakt z ludźmi mam niezły, to dlatego, że lubię ludzi. Nie ludzkość jako taką, ale poszczególnych „człowieków”. Z całym zestawem indywidualnych zalet i wad. Gdybym nie był tym kim jestem, najchętniej widziałbym się w roli stróża dziennego na pół etatu.
PN: Niedługo zobaczymy cię w Częstochowie. Znasz to miasto lub
z czymś ci się kojarzy?
TO: Mnóstwo razy przejeżdżałem przez Częstochowę, w różnych okresach
przebudowy i nieprzebudowy drogi przez miasto. Byłem kilka razy w klasztorze na Jasnej Górze, ale przyznam się, że w tak zwanej „samej” Częstochowie jeszcze nie byłem. Także miasto kojarzy mi się z droga i klasztorem.
Dlatego bardzo cieszę się, że będę mógł odwiedzić „samo” miasto. Częstochowo! Przybywam.

Przemysław Skowron:
Częstochowa jest ważna – pojawia się w piątej linijce Pana
Tadeusza
Paula Nogaj: Niebawem przyjeżdżasz do Częstochowy wraz
z kolegami radiowcami, aby
wystąpić przed tutejszą publicznością. Czego spodziewasz się po naszym mieście?
Przemysław Skowron: Czego się
spodziewam – ciepłego przyjęcia
i pozytywnych reakcji na nasz stand-up. Znam Częstochowę (o ile
można ją znać, bywając tu raz ruski
rok) i wiem, że to miasto otwartych
oraz życzliwych światu ludzi – lata
temu miałem przyjemność poznać częstochowian podczas Inwazji Mocy.
Żałuję, że nieczęsto jest okazja, by do was wpadać, ale teraz się to zmieni.
Poza tym, kurczę, Częstochowa jest ważna – pojawia się w piątej linijce Pana Tadeusza! A Kraków dopiero w 5481-ej. A mojego, rodzinnego Rzeszowa
w ogóle tam nie ma i kiedyś Mickiewiczowi wygarnę (śmiech).
PN: Skoro radiowcy bez cenzury – czego mogą z kolei spodziewać
się częstochowianie?
PS: 80 minut dobrej zabawy i śmiechu, ostrzejszej niż na radiowej antenie
jazdy bez trzymanki. Gdy prowadzimy program, zawsze mamy z tyłu głowy,
że przy odbiorniku jest matka robiąca dzieciom śniadanie, czy ojciec wiozący je do szkoły. Wiemy, że są przy radiu osoby wrażliwe – dlatego jesteśmy
eleganccy i nienaganni – prawie zawsze (śmiech). Natomiast stand-up to sytuacja, gdzie możemy sobie na znacznie więcej pozwolić. Bo tu przychodzą
ludzie, którzy wiedzą z czym się to je. Wiedzą, że to ostrzejsze gadanie na
tematy, na które nie zawsze jest miejsce na antenie. Sama nasza nazwa –
RBC – z miejsca „rzuca na mapę”, informując, czego się spodziewać. Stand-up jest też dla nas swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa – z którego,
z dziką rozkoszą korzystamy.

PN: Występując na scenie w roli stand-upowca masz publiczność
bezpośrednio przed sobą. Czy taka forma bardziej ci się podoba?
PS: Radio jest „intymne” – jestem ja, głos, mikrofon, jest muzyka i wyobrażenie słuchaczy przy radioodbiorniku. O tym, że tych słuchaczy jest wiele milionów staram się nie myśleć (śmiech). Natomiast stand-up to full contact –
twarzą w twarz z odbiorcą. I o ile radio może być teatrem, zostawiającym
sporo miejsca wyobraźni, tak w stand-upie mamy przed oczami gołą prawdę. Jedno jest cudowne i drugie jest fantastyczne. Co bardzo sobie cenię
w stand-upie, to feedback. Rzucam żart, czy mówię, co myślę i od razu
wiem, czy to się podoba, czy ludzie też tak czują, czy nie... W radiu – wszystko jest kwestią wyczucia. Żyjemy radiem i radio nas definiuje – ale kochamy
scenę, dla kontaktu z ludźmi. My na niej poznajemy osobiście naszych słuchaczy. Po występie zawsze rozmawiamy z ludźmi, którzy na co dzień nas
słuchają – to jest niesamowite. I stand-up pomaga nam być lepszymi radiowcami i radio pomaga nam w staniu na scenie.
PN: Można śmiać się ze wszystkiego, czy są takie tematy, które uważasz za nieodpowiednie lub po prostu nudne?
PS: Nie śmiejemy się z nazwisk i z religii. To znaczy z „przyległości”, czyli
księży, rabinów, immamów, lamów tak, natomiast z wiary nie. Jest jeden temat, z którym mam problem – nadmierne i idiotyczne wydatki polityków. Powiedzieliśmy już o tym wszystko, przez 20 lat mojej pracy w radiu obśmiałem
temat w każdy możliwy sposób... i jak czytam kolejny artykuł, że dajmy na to
Resort X, pod ministrem Y za miliony monet kupił złote klapy do srebrnych
sedesów – to mój talent komika, radiowca, artysty, standdupera milknie
i mam ochotę pójść tam i wydłubać im płuca małą łyżeczką.
PN: Na scenie z pewnością jest dużo śmiechu, a jak to wygląda poza nią?
PS: My się lubimy. Pracowaliśmy razem na antenie, wiele razy prowadząc wspólnie programy – i szło dobrze. A w radiu jest tak, że jak między ludźmi pozytywnie nie iskrzy – to zaraz to słychać, ludzie wyłapują
zgrzyt. Tak więc to wzajemnie lubienie się – plus, w moim przypadku
psychiczną konstrukcję pogodnego idioty – przekładamy na wzajemne
relacje i na budowanie zespołu stand-uperów. Oczywiście, że dużo żartujemy – często w trakcie rodzą się nowe, sceniczne teksty. Często wydurniamy się, odganiając tremę przed występem, czy po prostu niesie
nas niesamowita energia, jaką dostaliśmy od ludzi w trakcie spektaklu.
Czy ja użyłem słowa „spektakl”? Znak, że trzeba kończyć. Ludzie, kochajcie się! Oraz żony, dzieci i świat.

Jacek Tomkowicz: W stand-upie najbardziej bawią żarty jadące po bandzie
Katarzyna Gwara: Zamiana ról –
zwykle to ty zadajesz pytania...
Jacek Tomkowicz: Dlatego trochę
dziwnie się czuję, ale możemy się
zamienić miejscami, może będzie
trochę lepiej.
KG: Prowadząc program na żywo nie da się uniknąć wpadek.
Jaka zapadła ci najbardziej
w pamięć?
JT: Kiedyś przed programem nagrywałem wywiad z Ewą Farną. Zaczynam program, przede mną za mikrofonem prowadząca Fakty Ewa Kwaśny, a ja patrząc jej w oczy z pewnością
w głosie mówię: „Fakty o 14 przedstawi Ewa Farna”. Do dzisiaj się faktów
w jej wykonaniu nie doczekałem.
KG: W radiu możesz żyć w przekonaniu, że wszyscy pękają ze śmiechu po twoim żarcie. Na scenie może nastąpić krępująca cisza. I co
wtedy?
JT: Mówię wtedy: „w tym miejscu w Częstochowie się śmiali”.
KG: Czy zatem wejścia na antenę – mimo że dla zdecydowanie większego grona odbiorców – są łatwiejsze niż stand-up?
JT: To trochę dwa różne światy. W stand-upie najfajniejsza jest właśnie ta natychmiastowa reakcja widzów. To niesie. W radiu nawet, jeśli powiesz najlepszy żart świata – dalej nie masz pewności czy ktoś się po drugiej stronie
uśmiechnął.
KG: Które żarty bawią nas najbardziej? Te polityczne to chyba spore
ryzyko – jak traficie na publiczność o odmiennych niż wasze poglądach politycznych, mogą w waszym kierunku polecieć pomidory,
moherowe berety albo nawet... kamienie!
JT: Na szczęście widzowie wykorzystali już kamienie na dinozaury, więc jest
trochę lżej. W stand-upie, co oczywiste, najbardziej bawią żarty jadące po
bandzie. Kiedy po żarcie przez publiczność idzie pomruk, a widzowie zastanawiają się czy wypada się śmiać z TAKIEJ rzeczy. Polityki się nie boimy –
tylko trzeba po równo wyśmiewać tych, którzy na to zasłużyli. W stand-upie
nie ma taryfy ulgowej.
KG: Jakiś czas temu pojawiliście się w Southampton. Jak wiemy,
królowa Elżbieta nie przyszła. Mimo to zagraniczny debiut możecie
zaliczyć do udanych?
JT: Było cudownie! Piękne miejsce, cudowna publiczność, genialne reakcje.
Kolejny taki dobry występ – w Częstochowie!
KG: I na zakończenie... Ulubiony „suchar” to:
JT: – Bodzio!
– Co?
– Meble.
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NA WESOŁO
u u u
Matka pyta syna:
– Mateusz, myślisz, że jestem złą
mamą?
Syn:
– Mam na imię Paweł!

u u u
Sędzia pyta świadka:
– Widział pan, jak obcy człowiek
uderzył pańską teściową.
Dlaczego nie ruszył pan z pomocą?
– Ależ wysoki sądzie? We dwóch
bić starszą kobietę?

AKTUALNOŚCI
u u u
Żona wróciła dziś ze sklepu ze
skrzynka piwa, kartonem wódki,
ośmioma butelkami whisky i
dwoma bochenkami chleba. Pytam zdziwiony:
– Mamy jakąś imprezę?
– Nie.

– Więc po co nam dwa chleby?
u u u
Żona czeka na męża, już trzecia w
nocy. Nagle otwierają się drzwi i
wchodzi pijaniutki mąż. Żona do
niego:
– Co to jest, o której to Ty wracasz!
– Jakie wracasz? Jakie wracasz?

Tylko po gitarę wpadłem...
u u u
Kowalski mówi do szefa:
– Panie kierowniku, proszę wybaczyć, lecz w tym miesiącu nie dostałem premii...
Kierownik odpowiada:
– Wybaczam Panu.

SPORT
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Historyczny sukces Rakowa

Drużyna z Częstochowy wygrywa ćwierćfinał
Pucharu Polski
Dokończenie ze str. 1

Trener Marek Papszun może czuć dumę ze swoich podopiecznych, którzy w środowe
popołudnie dzielnie walczyli,
aby wygrać to spotkanie.
Już w pierwszych minutach
meczu Raków wyszedł na prowadzenie po celnym strzale
Piotra Malinowskiego, co wywołało ogromną euforię na trybunach przy ul. Limanowskiego. Tę część meczu zdecydowanie kontrolowali czerwononiebiescy, aż do momentu,
kiedy w 30. minucie doszło do
wyrównania przez bramkę Michała Kucharczyka.
Ostatnia część pierwszej połowy była mocno wyrównana.
W drugiej połowie nie było natomiast zbyt wielu sytuacji
podbramkowych ze względu na

to, że żadna z drużyn nie mogła
skutecznie przedostać się pod
pole karne przeciwnika.
Po zakończeniu się regulaminowego czasu gry, doszło do
dogrywki i w 112. minucie gry
Andrzej Niewulis zdobył bramkę na wagę półfinału Pucharu
Polski.
– Na stadionie przy ul. Limanowskiego 83 w środowe
popołudnie było mnóstwo walki przez całe spotkanie. Obie
drużyny grały szybko, intensywnie, ale nie mogły przebić
się przez swoje linie obronne.
Piłkarzom Rakowa udało się to
dwukrotnie, co zaowocowało
w końcowe zwycięstwo.
Słowa uznania należą się
też kibicom, którzy w komplecie stawili się na trybunach,
by przez pełne 120 minut do-

pingować swoich ulubieńców.
Nieocenione wsparcie trybun
to coś, czego piłkarze w ostatnich minutach potrzebowali –
ocenił klub.

Raków zagrał ten niezwykły
mecz w składzie:
Szumski – Petrasek, Niewulis, Kasperkiewicz, Malinowski, Schwarz, Sapała,
Kun, Listkowski (85. Bartl),
Zachara (58. Szczepański),
Musiolik (94. Friday Eze).

– Dokonaliśmy czegoś, co wydawało się niemożliwe. Ograliśmy
Mistrza Polski. Uważam, że w dobrym stylu. Przeciwnik nie stworzył dużo szans – mecz był wyrównany. My graliśmy konsekwentnie, byliśmy bardzo dobrze
zorganizowani. Zawodnicy wykonali tytaniczną pracę, żeby zamknąć piłkarzy Legii i nie pozwo-

lić im tu rozwinąć skrzydeł – mówił na konferencji po meczu trener Rakowa Marek Papszun, dodając – Jestem dumny z tej drużyny, ludzi, z którymi współpracuję, bo to ich zasługa. Zrobiliśmy coś nieprawdopodobnego
i z tego się bardzo cieszymy. To
dzisiaj jest dla nas najważniejsze.
Paula Nogaj

Klub przedłużył kontrakt z trenerem Markiem Papszunem jeszcze przed meczem z Legią Warszawa. Umowa szkoleniowca czerwono-niebieskich obowiązywać będzie do końca sezonu 2020/2021.
– Jestem zadowolony z tego, że właściciel Klubu wraz z Zarządem, obdarzyli mnie zaufaniem i przedłużyli ze mną kontrakt na
kolejny rok. Wiem, że spowodowane jest to przede wszystkim postawą drużyny i wynikami naszej pracy. Cieszę się też, że za tym
działaniem idą dodatkowe kroki takie jak choćby przedłużenie
kontraktów moich współpracowników. Mogę tu zdradzić, że było
to jednym z warunków przedłużenia mojej umowy – powiedział
szkoleniowiec.

W barwach Legii wystąpili
natomiast
Majecki – Stolarski, Jędrzejczyk, Remy, Hlousek, Antolić, Kucharczyk (109. Praszelik), Medeiros (74. Agra), Nagy (46. Carlitos), Hamalainen
(82. Kulenović).

Stowarzyszenie „Zabiegani” zaprasza

Siatkówka

XI Bieg Częstochowski

AZS coraz bliżej
utrzymania w I lidze

Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani”
zaprasza amatorów i zawodowców do udziału w XI edycji Biegu Częstochowskiego,
która odbędzie się 6 kwietnia. Bieg rozpocznie się
o godz. 15:30 w samym centrum Częstochowy – w III
Alei NMP.
– Będzie to znakomita okazja do integracji środowiska
biegowego, promocji miasta
i popularyzacji biegania jako
najprostszej formy czynnego
wypoczynku i aktywności ruchowej – zachęca Urząd Miasta Częstochowa.
Ogólny dystans dla wszystkich startujących to 10 km.
Trasa, posiadająca atest PZLA,
zaprojektowana jest tak, by
pokazać różne najciekawsze
miejsca naszego miasta: Plac
Władysława Biegańskiego z ratuszem z XIX wieku i kościołem św. Jakuba z XIX wieku,
plac Pamięci Narodowej, rotundę Urzędu Stanu Cywilnego, modernistyczny gmach

Poczty Polskiej, skrzyżowanie
z dwoma świątyniami: cerkwią
i kościołem luterańskim,
gmach Teatru im. Adama Mickiewicza. Część trasy prowadzić będzie wokół Klasztoru
Jasnogórskiego pozwalając na
pokonanie kilku podbiegów
stanowiących dużą atrakcyjność tego biegu.
Koszt uczestnictwa w biegu
to kolejno 49 zł (do 29 marca),
80 zł (w Biurze Zawodów), 25
zł (seniorzy powyżej 65 lat), 25
zł (uczestnicy wszystkich dotychczasowych 10. edycji biegu).
– Bieg Częstochowski to ponad tysiąc biegaczy z Polski
i z zagranicy, to zawodowcy

i amatorzy. Biegacze z wieloletnim doświadczeniem i debiutanci. To przestrzeń dla
każdego, który chce zmierzyć
się w sportowej rywalizacji lub
z sobą samym. Na każdego
uczestnika czekać będzie pamiątkowy medal. Bieg Częstochowski jest organizowany dla
biegaczy przez biegaczy – mówią organizatorzy i zapewniają, że poziom organizacyjny
imprezy co roku jest wysoko
oceniany przez uczestników.
– Wyrazem tego są liczne
wyróżnienia przyznawane imprezie i wysoka frekwencja –
ponad 1000 biegaczy – zapewniają.

Osoby, które są zainteresowane wydarzeniem i startem w
biegu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronach: www.zmierzymyczas.pl www.maratonypolskie.pl lub www.zabiegani.czest.pl do 29 marca lub od 5
do 6 kwietnia w Biurze Zawodów. Bieg ma odbyć się bez względu na warunki atmosferyczne. Szczegółowe informacje i regulamin dostępny jest na stronie organizatora, czyli Stowarzyszenia Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani” Częstochowa.

Skra Częstochowa zmierzy się
z Rozwojem Katowice

Obecnie Skra zajmuje 9.
miejsce w tabeli z ilością 31
punktów po wygranym meczu

2:1 z Olimpią Elbląg w ramach
23. kolejki. Podczas tego spotkania dwie bramki strzelił Damian Nowak.
– Mieliśmy trudną pierwszą
połowę, graliśmy nie tylko przeciwko dobrze zorganizowanej
drużynie, ale także bardzo trudnym warunkom pogodowym.
Udało nam się to utrzymać, w
miarę kontrolować to spotkanie

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Dwa zwycięstwa biało-zielonych w Kluczborku z pewnością
podniosły morale drużyny. Choć
przebieg drugiego meczu był

– powiedział na konferencji pomeczowej trener Ściebura -Było
trudno, ale udało nam się przeprowadzić tą jedną akcję, wykorzystać jeden błąd defensywy
gości, który zadecydował o zwycięstwie. Bardzo się z tego cieszymy. Daje nam to oddech w
ligowej tabeli i walczymy dalej –
podsumował.
Paula Nogaj

dość przewrotny – początkowo
Częstochowianie prowadzili 2:0,
gospodarze byli w stanie wyrównać ten wynik i doprowadzić do
tie-breaka, w którym ostatecznie
to AZS wykazał się konsekwencją i wolą walki. Kolejny mecz z
Kluczborkiem zostanie rozegrany w najbliższy piątek 15 marca
o godz. 18:00 w Hali Sportowej
Częstochowa. To szansa dla
Akademików, aby wygrać trzeci
mecz w tej fazie i zapewnić sobie
utrzymanie w I lidze.
Paula Nogaj

Siatkówka

Półfinały MP juniorów
w Częstochowie

Paula Nogaj

Piłka nożna

Częstochowska Skra zmierzy się w sobotę 16 marca na
wyjeździe z Rozwojem Katowice w ramach 24. kolejki II
ligi. Początek meczu o godz.
15:00 na Stadionie Rozwój
Katowice przy ul. Zgody 28.

Tauron AZS Częstochowa
ma spore szanse na utrzymanie się w I lidze. W miniony
weekend wygrali dwa mecze
na wyjeździe z UKS-em Mickiewicz Kluczbork – w piątek
bez straty seta, natomiast w
sobotę w tie-breaku 3:2 w ramach fazy play-out do trzech
zwycięstw.

Gospodarzem turnieju Mistrzostw Polski juniorów
w siatkówce jest Eco-Team
AZS 2020 Stolzle Częstochowa. Rozgrywki będą miały
miejsce w dniach 15-17 marca
w częstochowskiej hali „Politechnik”.
O przepustkę do turnieju finałowego mistrzostw Polski juniorzy AZS-u 2020 powalczą
w kwietniu. Zagrają wtedy w Dębicy z Metrem Warszawa, Chemikiem Bydgoszcz oraz SUKSS-em Suwałki. Tylko dwa najlepsze zespoły wywalczą awans do
najlepszej „ósemki” w Polsce.
– Podopieczni Wojciecha Pudo
awans do turnieju półfinałowego
wywalczyli w lutym w Nakle nad
Notecią, wygrywając wszystkie
spotkania turnieju ćwierćfinałowego, kończąc zmagania na
pierwszym miejscu – mówią organizatorzy.

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

Paula Nogaj

Harmonogram gier:
15.03 – piątek:
– godz. 16.00 – Eco-Team AZS
2020 Stolzle Częstochowa vs.
Chemik Bydgoszcz
– 40 min. po zakończeniu I meczu: Metro Warszawa vs.
SUKSS Suwałki
16.03 – sobota:
– godz. 15.00 – Chemik Bydgoszcz vs. Metro Warszawa
– 40 min. po zakończeniu I meczu: Eco-Team AZS 2020
Stolzle Częstochowa vs.
SUKSS Suwałki
17.03 – niedziela:
– godz. 10.00 – SUKSS Suwałki vs. Chemik Bydgoszcz
– 40 min. po zakończeniu I meczu – Eco-Team AZS 2020
Stolzle Częstochowa vs. Metro Warszawa

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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AUTO
DLA
KA¯DEGO
skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing

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!

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

TOYOTA COROLLA
1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis,
132 KM

49.900 zł

FORD FIESTA
1.4 D, rok prod. 2011,

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

 28.900 – 33.900 zł

FORD MONDEO V 2,0
TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,
F. VAT

DACIA SANDERO 1,5D,
rok prod. 2013, kraj.,
nawigacja

OPEL ASTRA IV 1.6 E,
rok prod. 2015, kraj.,
I – wł., serwis., F. VAT



18.900 zł

RENAULT CAPTUR
1.5 D, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis,
F. VAT


42.800 zł

kraj., serwis

 18.900 zł





47.900 zł

35.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 D,
rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
serwis., F. VAT



31.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4
20.900 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,
automat, gwarancja, navi, F. VAT
109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
9.900 zł
n CITROEN C4 1.6 E, rok prod. 2005, automat 
2.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 
1.900 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999 
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,
19.900 zł
kraj., serwis.
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015,
kraj., I –właśc., F. VAT
49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
39.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł netto
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,
serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon
47.900 zł
n JEEP RENEGADE 1.4 E, rok prod. 2017,
69.900 zł
kraj., I – wł., przebieg 6 tys. km 
8.900 zł
n MAZDA III 1.6 D, rok prod. 2004 
14.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003 
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,
I – wł. 24.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT 34.900 zł
12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014,
31.800 zł
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Wybrane samochody na dzień 13 marca 2018 r.
3.900 zł
OPEL CORSA C 1.0 E, zakup 2003, kraj.
OPEL CORSA 1.4 E, rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006
11.800 zł
OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999.
3.900 zł
RENAULT CLIO III 1.2 E, rok prod. 2008, kraj.
12.200 zł
RENAULT CLIO 1.5 CDTi, rok prod. 2015,
24.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
8.900 zł
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
RENAULT SCENIC 1.6 E,
8.900-9.900 zł
rok prod. 2004-2005
19.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 
5.900 zł
SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.
6.900 zł
SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015 i 2016,
27.900 – 33.900 zł
kraj.,I – wł. 
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,
39.800 zł
I – wł., serwis. F. VAT
SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.800 zł
3.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999
16.900 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,
49.900 zł
kraj., I – wł., serwis., F. VAT
TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,
29.900 zł
rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł.
18.900 zł
VW PASSAT 2.0 E, rok prod. 2007,
18.900 zł
kraj., I – wł.
14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

P RO G R A M T V – P I Ą T E K 1 5 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:30 TELEZAKUPY
06:05 Film fabularny
07:05 Elif; s.III; odc. 445;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc.
37 - Każdy ma swój krzyż;
serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 89 - Mroczna
tajemnica; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 53 - Samotne serca;
serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Wójt Roku - sylwetki
12:35 Bo ja wybieram
zdrowie; magazyn
12:50 Natura w Jedynce –
Bielik zwyczajny – król
mórz; film dokumentalny;
Niemcy (2015); reż.:Jan
Haft
14:00 Elif; s.III; odc. 446;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /106/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II;
odc. 135; serial; Turcja
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3449;
telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka
historia...; odc. 26;
telenowela historyczna
TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
5/111; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
21:30 To był rok!
22:45 Pokój; dramat; USA,
Irlandia (2015); reż.:Lenny
Abrahamson; wyk.:Brie
Larson, Jacob Tremblay,
Joan Allen, Sean Bridgers,
William H. Macy
00:50 El Principe – dzielnica
zła; serial
01:50 El Principe – dzielnica
zła; serial
02:45 Magazyn kryminalny
997; magazyn
03:40 Ocaleni; reality show
04:40 Notacje – Zdzisław
Skwara. Mozart uratował;
cykl dokumentalny

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 231
ed. 4; teleturniej
05:50 Egzamin z życia; odc.
29; serial TVP
06:45 Podróże z historią;
s.IV; odc. 43 Kaszubskie
życie; cykl dokumentalny
07:20 Na sygnale; odc. 20;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama Flesz i
Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (315)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
133 „Ból rozstania” sezon
6; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2022; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 232
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
44; serial obyczajowy;
Turcja (2016)
14:00 Coś dla Ciebie;
magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!;
/19/; magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 53; serial; Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 448
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2471;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
19; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Rodzinka.pl; s.II; odc.
27 „Powrót do szkoły”;
serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /24/ - „Boskie
Buenos” - Maanam
19:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /47/ - „On nie
kochał nas” - Krystyna
Prońko
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2022; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2023; serial obyczajowy
TVP
20:45 O mnie się nie martw;
s. X odc. 3/13; serial
komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl; odc. 254
sezon 14; serial
komediowy TVP
22:15 La La Poland;
program rozrywkowy
22:50 Karbala; dramat
wojenny; reż.:Krzysztof
Łukaszewicz;
wyk.:Bartłomiej Topa,
Antoni Królikowski, Hristo
Shopov
00:55 Starsza pani musi
zniknąć; komedia; USA
(2003); reż.:Danny de Vito
02:30 Ścigani; film
sensacyjny; USA (1996)

POLSAT
POLSAT piątek 15-03-2019
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 SuperPies (14);
magazyn poradnikowy.
Właściciele Aresa boją się,
że ich pupil jest
agresywny. Aneta
Awtoniuk przyjrzy się jego
zachowaniu. W odcinku
również spotkanie z...
9:30 Malanowski i partnerzy
(671) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (96) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (859)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (140) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (841)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2843) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (887)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (310)
serial paradokumentalny.
Na klatce schodowej Beata
znajduje portfel i wywiesza
ogłoszenie. Zgłasza się do
niej rzekomy właściciel i
odbiera zgubę. Zauważa
jednak,...
17:00 Gliniarze (300) serial
paradokumentalny.
Zostaje napadnięty były
agent oddziału
antyterrorystycznego.
Dzięki doświadczeniu
funkcjonariusz nie doznaje
obrażeń w pojedynku.
Jego koledzy
przypuszczają, że ktoś
wciąż...
18:00 Pierwsza miłość
(2844) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (407) serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów
Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40.
rocznicę ślubu.
20:05 Dancing with the
Stars. Taniec z
gwiazdami 9 (3); program
rozrywkowy
22:05 Vabank; komedia
sensacyjna, Polska 1981
0:35 Sekretne życie Waltera
Mitty; komedia
obyczajowa, USA 2013
3:15 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo

TVN
05:10 Uwaga! (5612) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(5/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10
(8/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2413) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1004)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (893) program obyczajowy.
Pacjentem doktor
Dominiki Gajdy jest
mężczyzna, którego dawni
koledzy zamknęli w
saunie. Za czasów liceum
pacjent był szkolnym
pośmiewiskiem…
13:00 Szkoła (656) program
14:00 19 + (357) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2
(1/14) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Restauracja „Pod żaglami”
to lokal z dwudziestoletnią
tradycją, mieszczący się w
Olsztynie…
15:30 Szkoła (657) program
16:30 19 + (358) - program
17:00 Szpital (894) program obyczajowy.
Pacjentami doktora
Wojciecha Jarosza jest
rodzeństwo poparzone
mieczami świetlnymi.
Dzieci są niegrzeczne i
nikogo nie słuchają. Ich
rodzice są zajęci wyłącznie
swoją firmą i nie mają dla
nich czasu…
18:00 Ukryta prawda (1005)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7744)
19:35 Sport (7727)
19:45 Pogoda (7724)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (117)
19:50 Uwaga! (5613) program
20:00 Po prostu przyjaźń film 2016
22:50 300: Początek
imperium - film
przygodowy, USA 2014.
Temistokles planuje
zjednoczyć całą Grecję w
walce przeciwko potężnej
armii Persów dowodzonej
przez Xerxesa oraz
Artemisę. Grecki generał,
pozbawiony przewagi
liczebnej, decyduje się na
poprowadzenie wojska
zgodnie z planem, który
może przypieczętować los
jego państwa lub ocalić
demokrację.
01:00 Kuba Wojewódzki
13 (16) - talk show
02:00 Uwaga! (5613) program
02:20 Moc Magii (425) program

TV PULS
06:00 Niewolnica Victoria;
serial fabularny, Kolumbia
2016; odc. 62
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 178
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 36
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1997; odc. 3
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 23
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 14
12:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 15
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 24
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, 2006;
odc. 24
15:00 Zaklinaczka duchów;
serial, 2006; odc. 25
16:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 9
17:00 Rodzinny Interes;
serial; odc. 10
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 160
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 161
20:00 Zlecenie; akcja, 2017.
Znany na całym świecie
złodziej – Jack (Dolph
Lundgren) – dostaje
ważne zlecenie od CIA.
Mężczyzna ma zdobyć
tajne dokumenty
przetrzymywane w
strzeżonym więzieniu w
Meksyku. Wszystko idzie
zgodnie z planem do
chwili, kiedy więzienie
zostaje zaatakowane przez
mafię…
21:50 Człowiek pies; akcja,
Francja, USA, Wielka
Brytania 2005. Danny (Jet
Li) to mężczyzna o umyśle
dziecka, którego Bart (Bob
Hoskins), jego „pan i
właściciel”, wyszkolił na
idealną maszynę do
zabijania. Perfekcyjną
znajomość wschodnich
sztuk walki wykorzystuje
w nielegalnych zawodach i
przynosi swojemu szefowi
spore zyski…
23:50 American Pie:
Wesele; komedia, USA
2003
01:50 Dyżur; factual; odc. 2
02:30 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:30 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:00 Menu na miarę; serial
04:40 Z archiwum policji;
serial, Polska 2010; odc. 4
05:00 Dyżur; factual, Polska;
odc. 15
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 25

TVP SERIALE
05:50 Korona królów; odc.
137; telenowela
historyczna TVP
06:20 Na sygnale; odc. 16;
serial fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 17;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Czarne chmury; odc.
2/10 - Krwawe swaty;
serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
1008; serial TVP
09:25 Za marzenia; s.II; s. II
odc. 2/13; serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
45 „Magda”; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.II; odc.
46 „Nie ma czasu do
stracenia”; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 160 - Jama; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 161 - Insulina; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
250 Uwięziony; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 17;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 44 Wolny strzelec; serial
komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 162 - Przed ślubem;
serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 117 - Zemsta; serial
kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 163 - Osaczenie;
serial kryminalny TVP
00:20 Ojciec Mateusz; s.XXI;
odc. 266; serial
kryminalny TVP
01:15 Glina; odc. 20/25;
serial kryminalny TVP
02:10 Glina; odc. 21/25;
serial kryminalny TVP
03:10 Czarne chmury; odc.
2/10 - Krwawe swaty;
serial TVP
04:15 M jak miłość; s.I; odc.
1008; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2479;
teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy
– Pięknie zalane potrawy;
magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; s.I;
odc. 128; teleturniej
08:40 Prywatne życie
zwierząt; reportaż
09:10 Koło fortuny; odc. 423
ed. 6; teleturniej
09:45 Kabaret za kulisami
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /15/ - „Jeszcze
się tam żagiel bieli” - Alicja
Majewska
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /116/ „Pszczółka Maja” Zbigniew Wodecki
11:10 Familiada; odc. 2479;
teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej;
/72/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi – Co jest
śmieszne (1-2); program
rozrywkowy
14:20 The Wall. Wygraj
marzenia; /10/; teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo – Moda na
swetry - The Best of;
widowisko
16:25 Kabaretowa Mapa
Polski – Lubuskie warte
zachodu – wino, kabaret i
śpiew (1-2); widowisko
rozrywkowe
18:25 Okrasa łamie przepisy
– Gęś jak malowana;
magazyn kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (69) Anakonda - Polowanie;
cykl reportaży
19:30 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem.;
odc. (2); magazyn
kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/73/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz (3);
teleturniej muzyczny
21:35 Postaw na milion;
odc. 187; teleturniej
22:35 The Wall. Wygraj
marzenia; /40/; teleturniej
23:30 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (33);
program rozrywkowy
00:40 Koło fortuny; odc. 422
ed. 6; teleturniej
01:15 Historia Polski według
Kabaretu Moralnego
Niepokoju
01:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Wielki Turniej
Kabaretowy – Kraków
kontra reszta świata
(1-3); widowisko
04:25 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie –
Violetta Villas; widowisko
rozrywkowe

TVN7
05:00 Gotowe na wszystko
III (23) - serial, USA
06:00 Ukryta prawda
(Problematyczny
szwagier) (507) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny
(Podarowane dziecko)
(33/52) - program sądowy
08:00 Szpital (231) program obyczajowy
09:00 Brzydula (228) - serial
obyczajowy
09:30 Doradca smaku 10
(7/40) - program
09:35 Zakochani po uszy
(36/120) - program
10:05 Mango Telezakupy
11:45 19 + (40/165) program
12:15 Ukryta prawda
(Powrót matki) (295) program obyczajowy
13:15 Sąd rodzinny
(Ucieczka z piekła) (34/52)
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Milczenie aż
po grób) (71/116) program sądowy
15:15 Szpital (232) program obyczajowy
16:15 Gotowe na wszystko
IV (1/17) - serial, USA
17:10 Przyjaciele (16-17/24)
- serial komediowy, USA
18:10 Brzydula (233-234) serial obyczajowy
19:20 Numerek z Dorotą (72
stopnie Sylvestra Stallone)
(1/32) - program
19:30 Kulisy sławy EXTRA 2
(7/8) - program
lifestylowy
20:00 Jak stracić chłopaka
w 10 dni - komedia, USA/
Niemcy 2003. Andie (Kate
Hudson), ambitna
dziennikarka z Nowego
Jorku, zakłada się, że
uwiedzie i porzuci
przystojnego specjalistę
od reklamy w ciągu
dziesięciu dni. Ben
(Matthew McConaughey),
potencjalna ofiara Andie,
również zakłada się ze
swoim szefem (Robert
Klein) o to samo, ale
Andie oczywiście o tym
nie wie…
22:25 Kryjówka - film
sensacyjny, USA/RPA/
Japonia 2012. Groźny
przestępca eskortowany
jest do oddalonej kryjówki
przez agenta CIA.
Sposobem na bezpieczne
dotarcie do celu okazuje
się współpraca między
więźniem, a stróżem
prawa…
00:50 Moc Magii (425) program
03:00 Ukryta prawda
(Problematyczny
szwagier) (507) - program
obyczajowy
04:00 Druga strona medalu
4 (5/8) - talk show –
Henryk Blida

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję(8/12) program lifestylowy
05:55 Beauty ekspert 2(3/12)
- magazyn lifestylowy
06:25 W dobrym stylu 3(3/8)
- program lifestylowy
07:10 Przeszyj to sam
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6(7/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość
3(10/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu?
2(1/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3(12) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4(1/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
3(11/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 No to lecę!(2/4) program
13:45 Nowa misja
ratunkowa(2/7) - program
rozrywkowy
14:45 Przeszyj to sam
15:15 W czym do ślubu
4(2/12) - reality show
15:45 Śluby marzeń
16:50 Subiektywny ranking
naj…(5/6) - program
17:25 Pani Gadżet 15(2/22) magazyn
17:55 Kuchenne rewolucje
16(9/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 W czym do ślubu
4(3/12) - reality show
19:35 Ugotowani 8(43) program kulinarnorozrywkowy
20:10 Ugotowani 8(44) program kulinarnorozrywkowy
20:45 Jedno ciało, wiele
osobowości - dokument
21:50 Kobieta na krańcu
świata 8(3/6) - program
22:25 Miłość od kuchni
23:25 Kto tu mieszka?
00:10 Sablewska od stylu.
Na okazje(2/12) program rozrywkowy
00:55 Randkowicze w
Australii 2(11/12) program rozrywkowy
02:05 Wiem, co jem 6(4/16)
- magazyn
02:35 Wiem, co jem 6(5/16)
- magazyn
03:05 W roli głównej Michał Wiśniewski(7/17) talk show
03:35 W roli głównej Robert Kozyra(8/17) - talk
show
04:05 W roli głównej Mateusz
Kusznierewicz(9/17) - talk
show
04:35 W roli głównej Agnieszka Fitkau –
Perepeczko (10/17) - talk
show

TVP SPORT
06:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
07:45 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
09:15 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/4F
10:45 Marzenia Mistrzostwa Świata FIFA
Rosja 2018
12:15 Lekkoatletyka Halowe ME Glasgow podsumowanie
14:35 Strongman
15:40 Skoki Narciarskie Puchar Świata Trondheim - konkurs
indywidualny
17:30 Transmisja, Na żywo
19:45 Hokej na lodzie - PHL,
2.runda play - off
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 RING TVP SPORT;
magazyn
24:00 Hokej na lodzie - NHL:
Toronto Maple Leafs Philadelphia Flyers
02:40 Tenis - Turniej WTA,
Na żywo
04:30 Tenis - Turniej WTA,
Na żywo

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (14) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (64) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (65) serial
animowany
8:00 Nasz nowy dom (64)
reality show
9:00 Septagon (48) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen –
Piekielna Kuchnia 5 (43)
reality show
11:25 Benny Hill (17);
program rozrywkowy
12:00 Mecenas Lena Barska
(3) serial obyczajowy
13:00 Detektywi w akcji
(138) serial fabularnodokumentalny
14:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
15:00 Gliniarz i prokurator
(39) serial kryminalny
16:00 Gliniarz i prokurator
(40) serial kryminalny
17:00 Policjantki i Policjanci
(503) serial obyczajowy
18:00 Septagon (47) serial
POLSAT SPORT
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
6:00 Piłka nożna: Puchar
(504) serial obyczajowy
Polski; mecz
20:00 Gwiazdy Kabaretu
ćwierćfinałowy: Odra
(15); program rozrywkowy
Opole - Jagiellonia
21:00 Sprawiedliwi –
Białystok
Wydział Kryminalny (265)
8:30 7. strefa; magazyn
serial kryminalny.
siatkarski
Niewidomy Jarek znajduje
10:00 Piłka nożna: Puchar
w mieszkaniu ciało swojej
Polski; mecz
siostry. Sprawę badają
ćwierćfinałowy: Raków
oficerowie Latoszek i
Częstochowa - Legia
Kopczyk. Jarek zapamiętał
Warszawa
zapach mężczyzny, który
12:30 Piłka nożna: Puchar
odwiedzał...
Polski; mecz
22:00 Sprawiedliwi –
ćwierćfinałowy: Puszcza
Wydział Kryminalny (266)
Niepołomice - Miedź
serial kryminalny. Hubert
Legnica
Wawerski wprowadza się
15:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: Trefl
do Dagi Górskiej. W jego
Gdańsk - PGE Skra
śledztwie pojawił się wątek
Bełchatów. W tym sezonie
zaginionej córki pewnej
drużyny Trefla i Skry
starszej kobiety. Ta
rywalizowały ze sobą
sprawa...
trzykrotnie. W krajowych 23:05 Żniwiarz-zabójca;
rozgrywkach
thriller, Niemcy/Wielka
bełchatowianie wygrali
Brytania/USA/RPA 2008.
3:2. W LM najpierw...
W Glasgow pojawia się
17:30 Siatkówka mężczyzn:
śmiertelny wirus, który
PlusLiga; mecz : Cuprum
błyskawicznie się
Lubin - Asseco Resovia
rozprzestrzenia i zabija
Rzeszów
setki tysięcy ludzi. Władze
20:30 Siatkówka mężczyzn:
Wielkiej Brytanii
PlusLiga; mecz : MKS
podejmują decyzję...
Będzin - Chemik
1:25 Zagadkowe zgony (5)
Bydgoszcz
serial dokumentalny
22:55 Sporty walki: KSW 47:
1:55 Zagadkowe zgony (6)
News; program
serial dokumentalny
informacyjny
2:25 Interwencja; magazyn
23:00 Boks: Gala w
reporterów
Legionowie; waga
półciężka: Michał Cieślak - 2:40 Disco Polo Life;
program muzyczny
Youri Kalenga
1:00 Sporty walki: KSW 34: 3:40 Top 10 - lista przebojów
New Order; walka: Karol 4:40 Top 10 - lista przebojów
Bedorf - James
5:45 Telezakupy TV Okazje;
McSweeney
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 15
marca; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny –
15.03.1988
07:45 Chłopi; odc. 2/13 Jarmark; serial TVP
08:45 Marzyciele – Salon u
Estreicherów; program
publicystyczny
09:25 Historia Polski – Koło
historii – Okruchy śmierci
i życia; cykl reportaży
10:20 Sensacje XX wieku –
LUKA; cykl dokumentalny
10:45 Polska Kronika
Filmowa 1993 - Wydanie
6; cykl dokumentalny
10:55 Historia jedzenia po
amerykańsku – Kulinarni
rewolucjoniści; odc. 1/6;
cykl dokum.; USA (2014)
12:10 Czterdziestolatek –
dwadzieścia lat później;
odc. 15/15; serial TVP
13:20 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 4/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
14:25 Planeta dinozaurów –
Elita zabójców; odc. 2/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
15:25 W poszukiwaniu
Wikingów; odc. 2/3; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
16:30 Historia Polski – Iskra
w kamieniu; film
dokumentalny; reż.:Maciej
Muzyczuk, Aneta Chwalba
17:35 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Śladami
gąsienic
18:05 Ex Libris; magazyn
18:25 Polska Kronika
Filmowa 1994 - Wydanie
6; cykl dokumentalny
18:40 Chłopi; odc. 4/13 Wesele; serial TVP
19:45 Bitwa o Dom
Katolicki. Wydarzenia
Zielonogórskie 1960
roku.; film dokumentalny
20:55 Jak wygrać wojnę;
odc. 2/3; serial dokum.;
Wielka Brytania (2012)
22:00 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 67;
magazyn
22:35 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia degustatorki
wina w Mołdawii;
reportaż
23:15 Cała prawda o
Grekach; odc. 1/2; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
00:25 Sensacje XX wieku –
Tajemniczy zamek; cykl
dokumentalny
01:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Spalić
Londyn; cz. 1; cykl dok.
02:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Śladami
gąsienic
02:30 Dziennik telewizyjny –
15.03.1988

P RO G R A M T V – S O B OTA 1 6 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:35 Klan; odc. 3447;
telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3448;
telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc.
292; magazyn dla
niepełnosprawnych
08:30 wojsko – polskie.pl
09:00 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres;
magazyn
11:00 Korona królów – taka
historia...; odc. 26;
telenowela historyczna
TVP
11:35 Korona królów; odc.
188; telenowela
historyczna TVP
12:05 Korona królów; odc.
189; telenowela
historyczna TVP
12:35 Fascynujący świat –
Niewidzialne miasta
starożytności 1; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2018); reż.:Chris
Granlund
13:35 Z pamięci – rozmowy
z Andrzejem Doboszem;
felieton
13:45 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
14:20 Mistrzowie – Irena
Szewińska; cykl
dokumentalny;
reż.:Tadeusz Król, Tadeusz
Król
14:50 Stulecie Winnych;
odc. 2; serial TVP
15:45 Sanatorium miłości;
odc. 8; reality show
16:40 Skoki Narciarskie Puchar Świata (studio)
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Vikersund
- konkurs drużynowy
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Hit na sobotę – Zimne
światło dnia; thriller; USA
(2012); reż.:Mabrouk El
Mechri; wyk.:Henry Cavill,
Sigourney Weaver, Bruce
Willis
22:15 Echo serca; odc. 9;
serial TVP
23:10 Więzień Brubaker;
dramat; USA (1980);
reż.:Stuart Rosenberg;
wyk.:Robert Redford,
Yaphet Cotto, Jane
Alexander, Murray
Hamilton, David Keith
01:30 Pokój; dramat; USA,
Irlandia (2015); reż.:Lenny
Abrahamson
03:35 Szczęśliwy brzeg;
dramat psychologiczny
05:20 Z pamięci – rozmowy
z Andrzejem Doboszem;
felieton

TVP2
05:15 Koło fortuny; odc. 233
ed. 4; teleturniej
05:55 Barwy szczęścia; odc.
2019; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
2020; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1427; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Pogoda Flesz
11:20 Pytanie na śniadanie
Extra (316)
11:50 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem.;
magazyn kulinarny
12:30 Bake off – Ale ciacho!
(2) ed. 5; widowisko
13:25 Na sygnale; odc. 223
„W co ty się, chłopie,
pakujesz?”; serial
fabularyzowany TVP
14:00 Familiada; odc. 2531;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 449
ed. 6; teleturniej
15:20 O mnie się nie martw;
s. X odc. 3/13; serial
komediowy TVP
16:15 Rodzinka.pl; odc. 254;
sezon 14; serial
komediowy TVP
16:45 Słowo na niedzielę –
Dżibuti albo niebo
16:55 Zmiennicy; odc. 3/15 Dziewczyna do bicia; serial
TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:35 Postaw na milion;
odc. 196; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na
milion; odc. 196
19:35 Lajk!
20:05 Dance Dance Dance
21:00 Dance Dance Dance
22:00 Sierocki na sobotę
22:50 Ścigani; film
sensacyjny; USA (1996);
reż.:Kevin Hooks;
wyk.:Laurence Fishburne,
Stephen Baldwin, Selma
Hayek
00:35 Tożsamość; thriller;
USA (2003); reż.:James
Mangold; wyk.:John
Cusack, Ray Liotta,
Rebecca DeMornay,
Amanda Peet, Jake Busey
02:15 Karbala; dramat
wojenny; reż.:Krzysztof
Łukaszewicz;
wyk.:Bartłomiej Topa,
Antoni Królikowski, Hristo
Shopov, Leszek Lichota,
Michał Żurawski, Tomasz
Schuchardt, Atheer Adel
04:15 The Good Doctor; s.II;
odc. 30; serial
obyczajowy; USA (2018)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:15 Tarzan; film animowany,
USA 1999
10:15 Ewa gotuje (354);
magazyn kulinarny.
Prowadząca przybliży
kuchnię góralską. Na
początek przygotuje żur z
dużą ilością swojskich
wędlin. Potem upiecze
golonkę. Na deser zrobi
galaretkę...
10:45 Sekrety rodziny (4)
serial paradokumentalny
11:45 Sekrety rodziny (5)
serial paradokumentalny
12:45 Sekrety rodziny (6)
serial paradokumentalny
13:45 Świat według
Kiepskich (185) serial
komediowy. Perypetie
mieszkańców starej
kamienicy: bezrobotnego
piwosza Ferdynanda
Kiepskiego, jego żony
Haliny, ich syna oraz
sąsiadów.
14:05 Świat według
Kiepskich (187) serial
komediowy
14:25 Sekrety rodziny (6)
serial paradokumentalny
15:05 Świat według
Kiepskich (186) serial
komediowy
15:45 Kabaret na żywo (52);
program rozrywkowy
17:45 SuperPies (15);
magazyn poradnikowy.
Ciąg dalszy historii
Dariusza Kuźniaka, jego
żony oraz Demona. Aneta
Awtoniuk odwiedzi też z
kamerą Olgę i Marcina,
którzy przygarnęli...
18:15 Chłopaki do wzięcia
(151) serial dokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (408) serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów
Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40.
rocznicę ślubu.
20:05 Smerfy; film familijny,
USA 2011
22:15 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 11 (4); program
rozrywkowy
0:20 Sporty walki: Gala FEN
24 w Warszawie; walka:
Arkadiusz Wrzosek Patrick Schmid
1:40 Godziny - wyścig z
czasem; dramat
obyczajowy, USA 2013
3:50 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom

TVN
05:20 Uwaga! (5613) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1143) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus
17 (723) - serial
obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4
(2/10) - program. Trwa
walka o wejście do
najlepszej piętnastki
„MasterChefa Juniora”. W
pierwszej części odcinka
jedna z grup przeniesie się
wraz z jurorami na rajską
wyspę. Piraci ukryli tam
skarby: skrzynie pełne
świeżych ryb i owoców
morza. To właśnie one
będą tematem konkurencji
dla młodych kucharzy…
14:25 Agent - Gwiazdy 4
(3/13) - program
15:25 Efekt Domina 6 (2/8) program
16:00 Kuchenne rewolucje
19 (3/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
17:00 Dorota inspiruje 2
(1/8) - program
18:00 36,6 5 (3/12) program
19:00 Fakty (7745)
19:25 Sport (7728)
19:35 Pogoda (7725)
19:44 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (118)
19:45 Uwaga! (5614) program
20:00 Kac Vegas w
Bangkoku - komedia,
USA 2011. Phil (Bradley
Cooper), Stu (Ed Helms),
Alan (Zach Galifianakis) i
Doug (Justin Bartha)
wyjeżdżają do egzotycznej
Tajlandii na ślub Stu. Po
niezapomnianym
wieczorze kawalerskim w
Las Vegas Stu nie chce
ryzykować i planuje przed
weselem bezpieczne i
spokojne późne śniadanie.
Jednak życie nie zawsze
układa się zgodnie z
planem…
22:10 Magic Mike XXL komedia, USA 2015
00:40 Zróbmy sobie wnuka komedia 2003. Maniek
Kosela (Andrzej
Grabowski) posiada 2
morgi ziemi w samym
centrum Warszawy.
Wierzy, że jego dorosłe już
dzieci - Zosia (Małgorzata
Kożuchowska) i Janek
(Paweł Deląg) - dadzą mu
kiedyś upragnione wnuki i
wraz z nim poprowadzą
dochodowe gospodarstwo
ogrodnicze. Niestety…
02:25 Uwaga! (5614) program
02:45 Moc Magii (426) program

TV PULS
06:00 Pan wzywał,
Milordzie?; serial
fabularny, Wielka Brytania
1991; odc. 7
07:00 Taki jest świat; factual
07:50 Tajemnice medyczne;
serial akcji, Polska 2016;
odc. 11
08:50 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1995
09:25 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 6
10:05 13 Posterunek 2; serial
fabularny; odc. 7
10:35 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 157
11:30 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 158
12:20 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 159
13:15 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 160
14:10 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 161
15:05 Rodzinny interes;
serial; Polska; odc. 6
16:00 Rodzinny interes;
serial; Polska; odc. 7
17:00 Rodzinny interes;
serial; odc. 8
18:00 Rodzinny interes;
serial; Polska; odc. 9
19:00 Rodzinny interes;
serial; Polska; odc. 10
20:00 Odwet; akcja, USA
2018. Jacob pracuje jako
manager banku. Pewnego
dnia dochodzi do napadu,
w którym ginie jeden z
jego współpracowników.
Mężczyzna postanawia
wziąć sprawy w swoje
ręce i odnaleźć sprawcę. O
pomoc prosi swojego
sąsiada, który jest byłym
policjantem.
Niespodziewanie zostają
porwane żona i córka
Jacoba…
21:50 Infiltrator; akcja, USA
2013
23:55 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 Taki jest świat; factual
02:20 Dyżur; factual, odc. 26
02:50 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:15 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:40 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:05 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 8
05:10 Dyżur; factual; odc. 27
05:35 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 24

TVP SERIALE
05:40 Na sygnale; odc. 220
„Iluzjonista”; serial
fabularyzowany TVP
06:15 Alternatywy 4; odc.
3/9 - Pierwsza noc; serial
komediowy TVP
07:20 Alternatywy 4; odc.
4/9 - Profesjonaliści; serial
komediowy TVP
08:25 Bulionerzy; odc. 21/75
- Ostre klimaty; serial
komediowy TVP
08:55 Bulionerzy; odc. 22/75
- Wycieraczka; serial TVP
09:35 Ranczo; s.I; odc. 12 Honor gminy; serial
obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.I; odc. 13 Wielkie wybory; serial
obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
39 „Wakacje pod Ełkiem”;
serial komediowy TVP
12:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
40 „Dorosłe nastolatki”;
serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
41 „Kryzys”; serial
komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 156 - Suknia; serial
kryminalny TVP
14:15 Ranczo; s.II; odc. 14 Sztuka i władza; serial
obyczajowy TVP;
reż.:Wojciech Adamczyk
15:20 Ranczo; s.II; odc. 15 Gmina to ja; serial
obyczajowy TVP
16:20 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
17:25 Czterdziestolatek; odc.
11/21 - Cudze
nieszczęście, czyli świadek
obrony; serial TVP
18:20 Komisarz Alex; s.IX;
odc. 117 - Zemsta; serial
kryminalny TVP
19:20 Ojciec Mateusz; s.XXI;
odc. 266; serial
kryminalny TVP
20:20 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 157 - Medalion; serial
kryminalny TVP
21:20 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 158 - Demony; serial
kryminalny TVP
22:15 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
00:20 Stulecie Winnych;
odc. 2; serial TVP
01:15 Echo serca; odc. 3;
serial TVP
02:10 Zbrodnia II; odc. 2;
serial
03:05 Instynkt; odc. 8 „Wiatr
we włosach”; serial
kryminalny TVP
03:55 Rodzinka.pl; odc. 252
„Kalejdoskop” sezon 13;
serial komediowy TVP
04:35 Rodzinka.pl; odc. 253
sezon 14; serial
komediowy TVP
05:05 Ja to mam szczęście!;
odc. 15; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:20 Rozrywka Retro –
Telepeerele (5);
widowisko rozrywkowe
07:20 Zakochaj się w
Polsce; odc. 78 Klasztory
Krakowa; magazyn
07:50 Fabryka śmiechu (odc.
3)
08:50 Koło fortuny; odc. 424
ed. 6; teleturniej
09:30 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Aleksandra
Kurzak; /cz. 1/; reportaż
09:55 Życie to Kabaret –
Mariolka Prawdę ci
powie (1); widowisko
rozrywkowe
10:55 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2; /2/ Magia; cykl dokumentalny;
Wielka Brytania (2017)
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka - Aleksandra
Kurzak; /cz. 2/; reportaż
12:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /50/ - „Ten wasz
świat” - Oddział Zamknięty
12:35 Okrasa łamie przepisy
– Kozie sery w
Ogrodzieńcu; magazyn
kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.I;
odc. 10 Rozmowy z
Wartburgiem; cykl
dokumentalny
13:40 Prywatne życie
zwierząt; reportaż
14:15 Postaw na milion;
odc. 187; teleturniej
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /117/ - „Lubię
wracać tam gdzie byłem” Zbigniew Wodecki
15:20 Zakupy pod kontrolą;
s.II (5); reality show
15:50 Big Music Quiz (2);
teleturniej muzyczny
16:50 Wszystkie stworzenia
duże i małe – Sztuczki,
kruczki i perliczki; odc. 3
sezon II; serial; Wielka
Brytania (1978)
17:55 Wielki Test o Górach
19:30 Bake off – Ale ciacho!
(10) ed. 5; widowisko
20:25 Bake off – Ale przepis
(10) ed. 5
20:40 Paranienormalni
Tonight (6) Dariusz
Michalczewski; program
rozrywkowy
21:40 Sanatorium miłości;
odc. 3; reality show
22:35 Kabaretowa Mapa
Polski – XXI Festiwal
Kabaretu w Koszalinie (12)
00:40 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry – „30 lat minęło”
- kabareton [2]; widowisko
rozrywkowe;
01:35 Koło fortuny; odc. 423
ed. 6; teleturniej
02:10 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów – Lekarz
02:35 Rozrywka Retro –
Telepeerele (5)

TVN7
05:45 Ukryta prawda
(Bolesny powrót) (508) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Ukryta prawda
(Siostry) (291) - program
obyczajowy
10:00 Ukryta prawda (Żona
pracoholika) (292) program obyczajowy
11:00 Ukryta prawda (Grube
dziecko) (293) - program
obyczajowy
12:00 Brzydula (229-231) serial obyczajowy
13:45 Pożyczalscy - film
rodzinny, Wielka Brytania/
USA 1997
15:35 Dobry piesek - film
rodzinny, USA 2003
17:20 Alexander: Okropny,
straszny, niezbyt dobry,
bardzo zły dzień komedia, USA 2014.
Jedenastoletni Alexander
przeżywa najgorszy dzień
w swoim życiu. Zaczyna
się niewinnie – od gumy
we włosach. Później
katastrofy piętrzą się jedna
po drugiej…
19:00 Książę w Nowym
Jorku - komedia,
USA 1988. Z dalekiej
afrykańskiej krainy
przybywa do Nowego
Jorku następca tronu książę Akeem (Eddie
Murphy). Bogaty książę
przebywa w Ameryce
incognito, szukając dla
siebie żony. Nad jego
bezpieczeństwem czuwa
Semmi (Arsenio Hall),
przyjaciel królewskiej pary.
Akeem udaje przeciętnego
obywatela, bowiem nie
chce, aby ewentualna
wybranka zakochała się w
jego majątku i władzy…
21:25 Truman Show - film
obyczajowy, USA 1998.
Truman Burbank (Jim
Carry) przez trzydzieści lat
był gwiazdą
najsłynniejszego programu
telewizyjnego
emitowanego każdego
dnia, przez całą dobę, na
żywo i nic o tym nie
wiedział. Gdy wreszcie
domyślił się, że ktoś stale
go obserwuje, postanowił
uciec…
23:40 Norbit - komedia,
USA 2007. „Nazywam się
Norbit Albert Rice i byłem
sierotą ...” Tak zaczyna się
historia Norbita (Eddie
Murphy) wychowanego
przez pana Wonga (Eddie
Murphy) w sierocińcu i
restauracji Golden
Wonton. Tam Norbit
poznał swoją bratnią
duszę, uroczą Kate…
02:00 Moc Magii (426) program

TVN STYLE
TVN Style, sobota, 2019-0316
05:35 Zdrowo, mądrze i
oszczędnie
06:20 Wszystko o jedzeniu 2
(10/13) - program
lifestylowy
06:50 Ostre cięcie 6 (1/12) program
07:35 Nowa misja
ratunkowa (2/7) program rozrywkowy
08:35 Co nas truje 2 (10/12)
- program lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (3/13) program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu.
Na okazję (2/12) program rozrywkowy
10:50 Kto tu mieszka?
11:35 Powrót Doktora
Szczyta
12:35 Śluby marzeń
13:35 Panny młode ponad
miarę
14:40 W roli głównej (2/6) talk show
15:10 ShowBiz Info 3 (2/4) program
15:40 Pani Gadżet 17 (2/12)
- magazyn
16:10 Pani Gadżet 15 (3/22)
- magazyn
16:40 Nowa misja
ratunkowa (3/7) program rozrywkowy
17:40 Kobieta na krańcu
świata 8 (3/6) - program
18:15 Kulisy sławy EXTRA 3
18:45 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (5/13) program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (6/13) program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 13 (8/12)
- magazyn
20:45 SOS – Sablewska od
stylu (5/10) - program
rozrywkowy
21:30 SOS – Sablewska od
stylu (6/10) - program
rozrywkowy
22:15 Pogromcy
medycznych mitów
23:15 Klinika zmiany płci
00:20 Apetyt na miłość 5
(1/12) - program
rozrywkowy
01:20 Randka z Internetu
01:55 Gwiazdy od kuchni 2
(4/8) - program
lifestylowy
02:25 Gwiazdy od kuchni 2
(5/8) - program
lifestylowy
02:55 Wiem, co jem 5 (10) magazyn
03:25 W roli głównej –
Sonia Bohosiewicz
(11/17) - talk show
03:55 W roli głównej –
Wojciech Fibak (12/17) talk show
04:25 W roli głównej –
Tomasz Raczek (13/17) talk show

TVP SPORT
06:40 RING TVP SPORT;
magazyn
07:40 Biegi narciarskie - Ski
Classics Birkebeinerennet, 54km,
Lillehammer
11:00 Stan futbolu; magazyn
11:50 Skoki Narciarskie Puchar Kontynentalny,
Zakopane - studio
12:00 Skoki Narciarskie Puchar Kontynentalny,
Zakopane - konkurs
indywidualny
14:25 Biegi narciarskie Puchar Świata, Falun sprint kobiet i mężczyzn
16:20 Skoki Narciarskie Puchar Świata (studio)
17:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Vikersund
- konkurs drużynowy
19:40 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/2F
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Vikersund
- konkurs drużynowy
24:00 Hokej na lodzie - NHL:
Tampa Bay Lightning Washington Capitals
03:00 Boks
05:10 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 7. strefa; magazyn
siatkarski
7:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : Cuprum
Lubin - Asseco Resovia
Rzeszów
10:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : MKS
Będzin - Chemik
Bydgoszcz
12:30 Koszykówka
mężczyzn: Energa Basket
Liga; mecz : Polpharma
Starogard Gdański - Arged
BM Slam Stal Ostrów
Wielkopolski
14:45 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : GKS
Katowice - ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle
17:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : Cerrad
Czarni Radom - Trefl
Gdańsk
20:00 Sporty walki: Gala
FEN 24 w Warszawie;
walka: Arkadiusz Wrzosek
- Patrick Schmid
22:55 Sporty walki: KSW 47:
News; program
informacyjny
0:00 Boks: MB Boxing Night
w Radomiu; waga
półciężka: Dariusz Sęk Robert Parzęczewski
4:00 Sporty walki: UFC Fight
Night: Till vs. Masvidal;
waga półśrednia: Darren
Till - Jorge Masvidal

TV4
6:00 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (18) serial
animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (19) serial
animowany
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (20) serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (21) serial
animowany
7:55 Flintstonowie (23)
serial animowany
8:35 Tom i Jerry: Piraci i
kudłaci; film animowany,
USA 2006
10:00 Policjantki i Policjanci
(500) serial obyczajowy
11:00 Policjantki i Policjanci
(501) serial obyczajowy
12:00 Policjantki i Policjanci
(502) serial obyczajowy
13:00 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
14:00 Siedem dusz; dramat
obyczajowy, USA 2008
16:40 Wielki Jo; film
przygodowy, USA 1998
19:00 Galileo (730);
program
20:00 Policjantki i Policjanci
(503) serial obyczajowy
21:00 Policjantki i Policjanci
(504) serial obyczajowy
22:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (267)
serial kryminalny. Ojciec i
syn są świadkami
niepokojącej sceny. Na
leśnej polanie dwóch
mężczyzn szarpie młodą
kobietę...
23:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (268)
serial kryminalny.
Latoszek i Kopczyk
poszukują mordercy
kobiety, której ciało
znaleziono w lesie...
0:00 Powrót do Heaven’s
Veil; horror, USA 2016.
Ćwierć wieku po
masowym samobójstwie
popełnionym przez
członków pewnej sekty
reżyserka Maggie (Jessica
Alba) chce zrobić film
dokumentalny o tym...
2:05 Interwencja; magazyn
reporterów
2:25 Interwencja; magazyn
reporterów
2:40 Disco Polo Life;
program muzyczny
prowadzony przez Martę
Leleniewską oraz Marcina
Kotyńskiego. Oprócz
muzyki, stałymi
elementami ‚Disco Polo
Life’ są m.in. klipy
specjalnie...
3:40 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
4:40 Top 10 - lista
przebojów; program
muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 16
marca; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny –
16.03.1986
07:00 Wszystkie kolory
świata – Portugalia.
Skarb Półwyspu
Iberyjskiego; serial
dokumentalny; Francja
(2008); reż.:Eric Bacos
08:00 Koło się kręci – Każdy
wiedzieć powinien;
reportaż
08:15 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 29
Drohiczyn; magazyn
08:40 Zaklęty Dwór; odc. 5/7
Zagrożenie; serial TVP
09:50 Okrasa łamie przepisy
– Bio warzywa na stół;
magazyn kulinarny
10:25 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 3/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
11:30 Ziemia, planeta roślin
– Trawy; 3/3; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
12:35 Opowieści o
Yellowstone; odc. 2. Lato;
cykl dokumentalny; Wielka
Brytania (2009)
13:35 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia kominiarza
w Petersburgu; reportaż
14:05 Z Andrusem po Galicji
– Kraków
14:35 Amerykańska broń;
odc. 1 Od wynalezienia
prochu do rewolucji
Amerykańskiej; serial
dokumentalny; Kanada
(2013); reż.:Kevin R.
Hershberger
15:35 Spór o historię –
Litwo Ojczyzno moja;
debata
16:15 Historia jedzenia po
amerykańsku – Kulinarni
rewolucjoniści; odc. 1/6;
cykl dokumentalny; USA
(2014); reż.:Braden
Mcilvaine
17:20 Marzyciele – Prymas
II RP; program
publicystyczny;
reż.:Sylwester Szefer
17:55 Królowa Bona; odc.
11; serial TVP
18:55 Nieobojętni; film
dokumentalny
20:00 Normandia. Ostatni
bohaterowie desantu;
odc. 1/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013)
21:05 Stawka większa niż
życie; odc. 11/18 - Hasło;
serial TVP
22:10 Lista Sendlerowej;
film dokumentalny
23:10 Wesele; dramat;
reż.:Andrzej Wajda
01:05 Wojenni bracia; film
dokumentalny; USA
(2012); reż.:Liz Reph
03:00 Dziennik telewizyjny –
16.03.1986
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TVP1
05:40 Klan; odc. 3449;
telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@
polski - talk - show prof.
Jana Miodka
06:35 wojsko – polskie.pl
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w
Polsce; odc. 115 Piła;
magazyn
09:05 Ziarno – Smutek;
magazyn
09:35 Weterynarze z
sercem; /60/
10:10 Film fabularny
11:55 Między ziemią a
niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański; Watykan
(2019)
12:15 Między ziemią a
niebem; magazyn
12:45 Misja w Afryce –
Dzieci Ulicy; reportaż
13:05 Z pamięci – rozmowy
z Andrzejem Doboszem;
felieton
13:15 BBC w Jedynce –
Bardzo małe zwierzątka;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2017);
reż.:Kirstine Davidson
14:50 To był rok!
15:50 The Wall. Wygraj
marzenia; teleturniej
16:45 Skoki Narciarskie Puchar Świata (studio)
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Vikersund
- konkurs indywidualny
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych;
odc. 3; serial TVP
21:15 Sanatorium miłości;
odc. 9; reality show
22:10 Zakochana Jedynka –
Wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu;
komedia; USA (2015);
reż.:Emma Lemhagen;
wyk.:Sarah Jessica Parker,
Rosie Day, Raoul Bova,
Claudia Cardinale
23:50 Zimne światło dnia;
thriller; USA (2012);
reż.:Mabrouk El Mechri;
wyk.:Henry Cavill,
Sigourney Weaver, Bruce
Willis
01:35 Więzień Brubaker;
dramat; USA (1980);
reż.:Stuart Rosenberg;
wyk.:Robert Redford,
Yaphet Cotto, Jane
Alexander, Murray
Hamilton, David Keith
03:45 Z pamięci – rozmowy
z Andrzejem Doboszem;
felieton

TVP2
05:15 Słowo na niedzielę –
Dżibuti albo niebo
05:20 Barwy szczęścia; odc.
2021; serial obyczajowy
TVP
05:55 Barwy szczęścia; odc.
2022; serial obyczajowy
TVP
06:25 Barwy szczęścia; odc.
2023; serial obyczajowy
TVP
07:00 M jak miłość; odc.
1428; serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Pogoda Flesz
10:55 Rodzinne oglądanie –
Wielkie koty w domu;
odc. 2; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2018)
12:00 Gwiazdy w południe –
Gwiazda Południa; film
przygodowy; Wielka
Brytania, Francja (1969);
reż.:Didney Hayers;
wyk.:George Segal, Ursula
Andress, Orson Welles,
Ian Hendry, Michael
Constatine
14:00 Familiada; odc. 2532;
teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 450
ed. 6; teleturniej
15:15 Na dobre i na złe; odc.
735; serial TVP
16:15 Dance Dance Dance
17:10 Dance Dance Dance
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Rodzinka.pl; odc. 254;
sezon 14; serial
komediowy TVP
19:05 Za marzenia; s.II odc.
2/13; serial TVP
20:05 Klucz do wieczności;
thriller; USA (2015);
reż.:Tarsem Singh;
wyk.:Ryan Reynolds, Ben
Kingsley, Matthew Goode,
Natalie Martinez
22:10 Kino bez granic –
Whiskey Tango Foxtrot;
USA (2016); reż.:John
Requa, Glenn Ficarra;
wyk.:Tina Fey, Margot
Robbie, Martin Freeman,
Alfred Molina
00:10 Syn Królowej Śniegu;
dramat; reż.:Robert
Wichrowski;
wyk.:Michalina Olszańska,
Francziszek Pieczka, Anna
Seniuk, Rafał Fudalej
01:55 Klucz do wieczności;
thriller; USA (2015);
reż.:Tarsem Singh;
wyk.:Ryan Reynolds, Ben
Kingsley, Matthew Goode,
Natalie Martinez

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
8:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (45) serial
animowany
9:05 Kot w butach: Trzy
diabły; film animowany,
USA 2012. Kot w Butach
powraca, zostaje pojmany
i postawiony przed
obliczem Jej Królewskiej
Mości. Księżniczka prosi
go o odzyskanie
skradzionego klejnotu....
9:30 Asterix i wikingowie;
film animowany, Francja/
Dania 2006. Wikingowie
wierzą, że strach dodaje
skrzydeł. Muszą nauczyć
się latać i stać się
niewidzialnymi.
11:05 Toy Story 3; film
animowany, USA 2010.
Zabawki trafiają do
miejskiego przedszkola.
Szybko przekonują się,
jakim zagrożeniem są dla
nich niesforne dzieciaki.
13:25 Smerfy; film familijny,
USA 2011. Niebieskie
stworzenia trafiają do
Nowego Jorku.
Znienawidzeni Gargamel i
Klakier podążają za nimi.
15:45 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo 11 (4); program
rozrywkowy. O prestiżowy
tytuł i 100 tys. zł na cel
charytatywny walczyć
będą m.in. Elżbieta
Romanowska, Stanisław
Karpiel-Bułecka, Antek
Smykiewicz, Kazimierz...
17:45 Nasz nowy dom (133)
reality show. Katarzyna
Dowbor odwiedza Anetę,
wychowującą Nikolę i
swoją siostrzenicę.
Rodzina żyje w trudnych
warunkach. Podłogi i
ściany są zniszczone, nie...
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:00 W rytmie serca (43)
serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo (53);
program rozrywkowy
23:05 Nice Guys. Równi
goście; komedia
sensacyjna, USA 2016.
Dwaj kompani z
przypadku muszą razem
stawić czoło
niebezpiecznym ludziom.
1:40 Kingsman - tajne
służby; komedia
sensacyjna, Wielka
Brytania 2014
4:30 Kabarety; program
rozrywkowy

TVN
05:20 Uwaga! (5614) program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry
TVN (1144) - magazyn
11:00 Efekt Domina 6 (3/8) program
11:30 Co za tydzień (893) magazyn
12:10 Diagnoza 4 (3/13) serial
13:10 W głowie się nie
mieści - komedia,
USA 2015
15:10 Kłamca kłamca komedia, USA 1997
17:00 Merida Waleczna film przygodowy,
USA 2012
19:00 Fakty (7746)
19:25 Sport (7729)
19:35 Pogoda (7726)
19:44 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (119)
19:45 Uwaga! (5615) program
20:00 MasterChef Junior 4
(3/10) - program
21:35 Iron Man - film
przygodowy, USA 2008.
Multimilioner Tony Stark
jest genialnym inżynierem,
któremu daleko jednak do
ideału - słynie z
bezczelności i zadufania.
Dzięki jego pomysłom
zakłady zbrojeniowe Stark
Industries są
najnowocześniejsze na
świecie. W celu prezentacji
nowej broni inżynier udaje
się do Iraku. Tam, mimo
silnej ochrony, zostaje
porwany przez oddział
fanatycznych bojowników,
którzy żądają od niego
najnowszej broni.
Starkowi w tajemnicy
udaje się skonstruować
superkombinezon bojowy
i uciec z niewoli.
Trzymiesięczny pobyt w
obozie fanatyków zmienia
większość jego poglądów,
zaś superkombinezon
otwiera przed nim nowe
możliwości. Teraz jako
Iron Man próbuje
powstrzymać zło, do
którego przyczynił się
dawny Tony Stark…
00:05 Ring II - horror,
USA 2005. Aby ratować
swego syna, Rachel
(Noami Watts)
wyprowadza się ze Seattle.
Wierzy, że zło, którego
doświadczyła zostawia za
sobą. Tymczasem okazuje
się, że klątwa mściwej
Samary dotarła za nią do
nowego domu. Zło kolejny
raz upomina się o życie jej
syna, lecz tym razem
zatacza coraz szersze
kręgi…
02:20 Uwaga! (5615) program
02:40 Moc Magii (427) program

TV PULS
05:55 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 9
06:45 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 10
07:25 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2010; odc. 10
08:25 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2010; odc. 11
09:20 Przygody Merlina;
serial fabularny, Wielka
Brytania 2010; odc. 12
10:10 Bibliotekarze; serial,
USA 2014; odc. 4
11:05 Żandarm w Nowym
Jorku; komedia, Francja
1965
13:10 Szkolny patrol;
komedia, USA 1998.
Nastolatek Scout Bozell
chce dołączyć do
szkolnego patrolu, który
pilnuje porządku. Niestety
nie ma on najmniejszych
szans, ponieważ jest
wyjątkowo niezdarny…
14:45 Najpiękniejsze baśnie:
Deszczowa Pani;
familijny, 2018
15:55 Nowe przygody
Aladyna; przygodowy,
Francja 2015
17:50 Hellboy; akcja, USA
2004. Sprowadzony na
Ziemię Hellboy, ma pomóc
nazistom i doprowadzić
do zwycięstwa słabnące w
II wojnie światowej
Niemcy. Jednak demon
zostaje zagarnięty przez
Aliantów…
20:00 Żywioł. Deepwater
Horizon; akcja, USA 2016.
Deepwater Horizon to
platforma do
wydobywania ropy w
Zatoce Meksykańskiej.
Podczas rozruchu
dochodzi do eksplozji i
pożaru. Jednocześnie w
zatoce rozpoczyna się
sztorm…
22:05 Czas zabijania; akcja,
USA 1996
00:50 Skorpion; serial, USA
2016; odc. 15
01:40 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 15
02:05 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 14
02:30 Dyżur; factual; odc. 28
02:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:20 Taki jest świat; factual
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:20 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 10
04:45 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 11
05:10 Dyżur; factual; odc. 29
05:35 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 25

TVP SERIALE
05:55 Na sygnale; odc. 221
„Drugi człowiek”; serial
fabularyzowany TVP
06:30 Czterdziestolatek; odc.
10/21 - Pocztówka ze
Spitzbergenu, czyli
oczarowanie; serial TVP
07:40 Czterdziestolatek; odc.
11/21 - Cudze
nieszczęście, czyli świadek
obrony; serial TVP
08:40 O mnie się nie martw;
s. X odc. 3/13; serial
komediowy TVP
09:35 U Pana Boga w
ogródku; odc. 12 ost.;
serial komediowy TVP
10:35 Ranczo; s.II; odc. 16 Lokalna rewolucja; serial
obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
42 „Ty, ja i spa”; serial
komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.II; odc.
43 „Narada rodzinna”;
serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
44 „Pogrzeb”; serial
komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 158 - Demony; serial
kryminalny TVP
14:15 Ranczo; s.II; odc. 17 Honor parafii; serial
obyczajowy TVP
15:15 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
16:20 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
17:20 Alternatywy 4; odc.
5/9 - Dwudziesty stopień
zasilania; serial
komediowy TVP
18:30 U Pana Boga w
ogródku; odc. 12 ost.;
serial komediowy TVP
19:20 Na sygnale; odc. 223
„W co ty się, chłopie,
pakujesz?”; serial
fabularyzowany TVP
19:55 Rodzinka.pl; odc. 254
„” sezon 14; serial
komediowy TVP
20:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 159 - Złoty interes;
serial kryminalny TVP
21:30 Ojciec Mateusz; s.XII;
odc. 160 - Jama; serial
kryminalny TVP
22:25 Ranczo; s.II; odc. 20;
serial obyczajowy TVP
23:25 Ranczo; s.II; odc. 21;
serial obyczajowy TVP
00:25 Za marzenia; s.II; s. II
odc. 2/13; serial TVP
01:20 Korona królów; odc.
104; telenowela TVP
01:50 Korona królów; odc.
105; telenowela TVP
02:30 Londyńczycy; odc.
9/13; serial TVP
03:25 Glina; odc. 21/25;
serial kryminalny TVP
04:15 Bulionerzy; odc. 21/75
- Ostre klimaty; serial
komediowy TVP
04:50 Bulionerzy; odc. 22/75
- Wycieraczka; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:20 Rozrywka Retro –
Kabaret z medycyną w tle
(7); program rozrywkowy
07:15 Zakochaj się w
Polsce; odc. 79 Chełm;
magazyn
07:45 Fabryka śmiechu (odc.
4)
08:50 Koło fortuny; odc. 425
ed. 6; teleturniej
09:30 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Krzysztof
Cugowski; /cz. 1/; reportaż
09:55 Życie to Kabaret –
Mariolka Prawdę ci
powie (2); widowisko
rozrywkowe
10:55 Hity kabaretu (20) Mirek i Lucyna i inne hity
Kabaretu Jurki; program
rozrywkowy
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Krzysztof
Cugowski; /cz. 2/; reportaż
12:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /55/ - „Cień
wielkiej góry” - Budka
Suflera
12:35 Okrasa łamie przepisy
– Na kaczkę do Paryża;
magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.I;
odc. 11 Legenda „Czarnej
Wołgi”; cykl dokumentalny
13:40 Prywatne życie
zwierząt; reportaż
14:15 Wszystkie stworzenia
duże i małe – Sztuczki,
kruczki i perliczki; odc. 3
sezon II; serial; Wielka
Brytania (1978)
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /118/ „Niepokonani” - Perfect
15:25 Zakupy pod kontrolą;
s.II (6); reality show
15:50 Big Music Quiz (3);
teleturniej muzyczny
16:55 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2; /3/ Mój muzyczny rok; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
17:50 Wielki Test o
Wyspiańskim
19:35 Kabaret za kulisami
20:40 Paranienormalni
Tonight (9) Piotr Gruszka;
program rozrywkowy
21:40 Dwoje i ich boje (2);
program rozrywkowy
22:40 La La Poland; s.I; odc.
(7); program rozrywkowy
23:35 Koło fortuny; odc. 424
ed. 6; teleturniej
00:20 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Płocka Noc
Kabaretowa. Gra o
żyrandol (1-2)
02:25 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry – „30 lat minęło”
- kabareton [1]; widowisko
rozrywkowe;
03:20 Rozrywka Retro –
Kabaret z medycyną w tle
(7); program rozrywkowy

TVN7
05:20 Ukryta prawda
(Pechowa Marta) (509) program obyczajowy
06:30 Mango - Telezakupy
08:35 Ukryta prawda (Droga
do Indii) (294) - program
obyczajowy
09:35 Ukryta prawda
(Powrót matki) (295) program obyczajowy
10:35 Brzydula (232-233) serial obyczajowy
11:40 Zakochani po uszy
(33-36/120) - program
13:50 Wallace i Gromit:
Klątwa królika - komedia,
Wielka Brytania/USA 2005
15:40 Czterej
muszkieterowie - film
przygodowy,
Hiszpania 1974. Milady
porywa piękną Konstancję,
zakochaną w d’Artagnanie
(Michael York). Z pomocą
towarzyszy (Richard
Chamberlain, Oliver Reed,
Frank Finlay) muszkieter
wyrusza na ratunek
ukochanej…
17:50 Nie kłam, kochanie komedia 2008. Młoda i
wrażliwa Ania (Marta
Żmuda Trzebiatowska) ma
tylko jedno marzenie:
poznać wreszcie
mężczyznę, który ją
pokocha. Marcin (Piotr
Adamczyk), przystojniak z
klasą, od razu wpada jej w
oko. Wielbiciel
kosztownych rozrywek i
krótkich znajomości nie
dostrzega jednak skromnej
buzi. Sytuacja zmienia się
o 180 stopni, gdy
beztroski bawidamek traci
pracę i wpada w tarapaty
finansowe…
20:00 Big Brother Arena
(1/14) - program
22:00 Battleship: Bitwa o
Ziemię - film przygodowy,
USA 2012. Starcie Ziemi z
obcą siłą zagrażającą
planecie. Bitwy toczą się
na morzach, lądach oraz w
powietrzu…
00:45 Legendy ringu komedia, USA 2013.
Zacięta rywalizacja
Henry’ego „Żylety” Sharpa
oraz Billy’ego „Dzieciaka”
McDonnena, dwóch
lokalnych bokserów z
Pittsburgha, wzbudziła
zainteresowanie w całym
kraju. W czasach
świetności obojga
każdemu z nich udało się
pokonać drugiego. Jednak
w 1983 roku, w
przededniu ich
decydującego, trzeciego
starcia, Żyleta, nie podając
żadnego konkretnego
powodu, niespodziewanie
ogłosił, że kończy z
boksem…
03:05 Moc Magii (427) program

TVN STYLE
05:10 Gwiazdy od kuchni
(3/8) - program
lifestylowy
05:45 Zamiana żon. USA
(3/7) - program
lifestylowy
06:45 Apetyt na miłość 5
(1/12) - program
rozrywkowy
07:45 ShowBiz Info 3 (2/4) program
08:15 Kulisy sławy EXTRA 3
08:45 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 3 (3/8) - program
09:20 Sztuka mięsa (11/12)
- program
09:50 Patenciary (3/8) program
10:25 Śluby marzeń
11:30 Co nas truje 3 (1/10) program lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu.
Na okazję (3/12) program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad
miarę
14:05 No to lecę! (2/4) program
15:05 Kto tu mieszka?
15:50 Pogromcy
medycznych mitów
16:50 Kobieta na krańcu
świata 8 (4/6) - program
17:25 Subiektywny ranking
naj… (6) - program
18:00 Zdrowo, mądrze i
oszczędnie
18:35 Co nas truje (11/12) program lifestylowy
19:20 Co nas truje 3 (1/10) program lifestylowy
20:05 Pani Gadżet 17 (2/12)
- magazyn
20:40 Pani Gadżet 15 (3/22)
- magazyn
21:15 Miłość od kuchni
22:15 Powrót Doktora
Szczyta
23:15 Jedno ciało, wiele
osobowości
00:20 Kulisy sławy EXTRA 3
00:50 ShowBiz Info 3 (2/4) program
01:20 W dobrym stylu 3
(3/8) - program
lifestylowy
02:05 Gwiazdy od kuchni 2
(6/8) - program
lifestylowy
02:35 Gwiazdy od kuchni 2
(7/8) - program
lifestylowy
03:05 Wiem, co jem 6
(15/16) - magazyn
03:35 W roli głównej – Ewa
Kasprzyk (14/17) - talk
show
04:05 W roli głównej –
Kasia Kowalska (15/17) talk show
04:35 W roli głównej –
Tomasz Karolak (1/9) talk show

TVP SPORT
05:45 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - 1/2F
08:05 Oko w oko - wywiad z
Jakubem
Błaszczykowskim
08:40 Boks - Gala w Filadelfii
- pozostałe walki (K.
Taylor - R. Volante i T.
Farmer - J. Carroll)
10:05 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Vikersund
- konkurs drużynowy
11:50 Skoki Narciarskie Puchar Kontynentalny,
Zakopane - studio
12:00 Skoki Narciarskie Puchar Kontynentalny,
Zakopane - konkurs
indywidualny (2)
14:30 Biegi narciarskie - PŚ,
Falun - 10km kobiet
16:05 Skoki Narciarskie - PŚ
- Vikersund (studio)
17:00 Skoki Narciarskie - PŚ
- Vikersund - konkurs
indywidualny
19:20 Hokej na lodzie - PHL,
2.runda play - off (3):
Tauron KH GKS Katowice
- Comarch Cracovia
Kraków
21:00 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - Finał
23:10 Sportowy Wieczór
23:40 Kronika Światowych
Igrzysk Olimpiad
Specjalnych, Dubaj 2019
23:50 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Vikersund
- konkurs indywidualny
01:45 Skoki Narciarskie Puchar Kontynentalny,
Zakopane podsumowanie
03:10 Boks - Gala w Filadelfii:
Maciej SULĘCKI - Gabriel
ROSADO
04:00 Boks - Gala w Filadelfii
- pozostałe walki (K.
Taylor - R. Volante i T.
Farmer - J. Carroll)
05:15 Sportowy Wieczór
05:45 Kronika Światowych
Igrzysk Olimpiad
Specjalnych, Dubaj 2019

POLSAT SPORT
6:00 PlusLiga; GKS Katowice
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
8:30 Boks
10:30 Piłka nożna:
Eliminacje ME; zapowiedź
11:00 Cafe Futbol; magazyn
12:30 Koszykówka
mężczyzn: Energa Basket
Liga; mecz : GTK Gliwice Arka Gdynia
14:45 PlusLiga; mecz :
Aluron Virtu Warta
Zawiercie - Indykpol AZS
Olsztyn
17:30 Liga Siatkówki Kobiet;
mecz: E.Leclerc Radomka
Radom - Bank Pocztowy
Pałac Bydgoszcz
20:30 PlusLiga; mecz:
ONICO Warszawa Jastrzębski Węgiel
23:25 KSW 47: News;
program informacyjny
23:30 Tenis: Turniej ATP w
Indian Wells; mecz
finałowy gry pojedynczej

TV4
6:00 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (20) serial
animowany
6:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (21) serial
animowany
7:05 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (22) serial
animowany
7:35 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (23) serial
animowany
8:05 Flintstonowie (24)
serial animowany
8:40 Flintstonowie (25)
serial animowany
9:15 Tom i Jerry: Magiczny
pierścień; film
animowany, USA 2002
10:25 Galileo (729);
program
popularnonaukowy. Sushi
w rozmiarze XXS ledwo
widać na talerzu. Dla tej
mikroskopijnej porcji wiele
osób odwiedza pewną
restaurację. Reporterzy
sprawdzą też,...
11:25 Galileo (730);
program
popularnonaukowy,
którego twórcy prezentują
rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
12:35 Wielki Joe; film
przygodowy, USA 1998
14:55 Kosmiczny mecz; film
familijny, USA 1996.
Michael Jordan wraz z
grupą animków musi
wygrać mecz koszykówki
z kosmitami.
16:50 Ja Cię Kręcę (3);
program rozrywkowy, w
którym ludzie prezentują
widzom swoje
umiejętności.
Gospodarzem programu
jest Artur Andrus, któremu
towarzyszy Elżbieta
Romanowska.W każdym
odcinku pojawi...
19:00 Galileo (731);
program
20:00 Straszny film 3; horror
komediowy, USA 2003
21:45 Żniwiarz-zabójca;
thriller, Niemcy/Wielka
Brytania/USA/RPA 2008.
W Glasgow pojawia się
śmiertelny wirus, który
błyskawicznie się
rozprzestrzenia i zabija
setki tysięcy ludzi. Władze
Wielkiej Brytanii
podejmują decyzję...
0:00 Kobiety i mafia (5)
serial dokumentalny
1:00 Kobiety i mafia (6)
serial dokumentalny
2:05 Interwencja; magazyn
reporterów
2:25 Interwencja; magazyn
reporterów
2:40 Disco Polo Life;
program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:15 Był taki dzień – 17
marca; felieton
06:20 Dziennik telewizyjny –
17.03.1988
07:00 Transsyberyjska
wyprawa Joanny Lumley;
odc. 3/3; esej
dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
08:15 Święty Augustyn; odc.
4/5 - Werdykt Ilariusza;
serial; Włochy, Niemcy,
Polska (2010)
09:20 Zaklęty Dwór; odc. 6/7
Va Banque; serial TVP
10:25 Okrasa łamie przepisy
– Na szafranowym polu;
magazyn kulinarny
10:55 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 4/6;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2010)
12:00 Planeta dinozaurów –
Elita zabójców; odc. 2/3;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2011)
13:05 Afryka; cz. 3. Kongo;
serial dokumentalny;
Wielka Brytania (2013)
14:05 Archiwum zimnej
wojny – Niebezpieczny
wirus popkultury;
magazyn; reż.:Jan
Sosiński
14:40 Stawka większa niż
życie; odc. 11/18 - Hasło;
serial TVP
15:40 Tajemnice Państwa
Podziemnego – Skrytki
Państwa Podziemnego;
cykl dokumentalny;
reż.:Rafał Bryl
16:20 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Wojownicy czasu –
Król bez głowy, czyli
Legnica 1241; cykl
reportaży
17:55 Królowa Bona; odc.
12; serial TVP
18:55 Lista Sendlerowej;
film dokumentalny;
reż.:Michał Dudziewicz
19:55 Jak wygrać wojnę;
odc. 2/3 Marsz po
zwycięstwo; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2012)
21:00 U Pana Boga za
miedzą; komedia;
reż.:Jacek Bromski;
wyk.:Andrzej Zaborski,
Krzysztof Dzierma,
Agnieszka Kotlarska,
Grzegorz Heromiński,
Emilian Kamiński,
Wojciech Solarz, Ryszard
Doliński
23:00 Gry uliczne; film
sensacyjny
00:55 Kocie ślady; film TVP
02:25 Cała prawda o
Grekach; odc. 1/2; serial
dokumentalny; Wielka
Brytania (2013);
reż.:Ishbel Hall
03:40 Karski i władcy
ludzkości; film
dokumentalny
04:40 Dziennik telewizyjny –
17.03.1988
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TVP1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu;
5/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:00 Elif; s.III; odc. 446;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.III; odc.
38 - Porwanie; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 90 - Zakochana w
mordercy; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 54 - Zaklęty rewir;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka
historia...; odc. 26;
telenowela historyczna
TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 sylwetki; felieton
12:40 Magazyn Rolniczy –
Targi Ferma Łódź
12:55 BBC w Jedynce –
Bardzo małe zwierzątka;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
14:00 Elif; s.III; odc. 447;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
16:05 Wieczna miłość; s.II;
odc. 136; serial; Turcja
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3450;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
190; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
6/111; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 101
21:00 Teatr Telewizji –
Paradiso; spektakl
teatralny
22:35 Parada oszustów; odc.
4/4; serial TVP
23:50 Okupacja 1968. Głosy
w lesie; film dokum.
00:20 Okupacja 1968.
Niepotrzebny bohater;
film dokumentalny
00:55 Sanatorium miłości;
odc. 9; reality show
01:55 Wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu;
komedia USA (2015)
03:35 Kulisy życia
sprzątaczek; cykl
dokumentalny Wielka
Brytania (2015)
04:40 Notacje – Ryszard
Szurkowski. Miałem
szczęście; cykl dokum.

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 234
ed. 4; teleturniej
05:55 O mnie się nie martw;
s. X; odc. 3/13; serial
komediowy TVP
06:50 Coś dla Ciebie;
magazyn
07:20 Na sygnale; odc. 21;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama i
Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (317)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
134 „Miłosne manewry”
sezon 6; serial komediowy
TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2023; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 235
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
45; serial obyczajowy
Turcja (2016)
14:10 O mnie się nie martw;
s. X; odc. 3/13; serial
komediowy TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 54; serial, Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 451
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2472;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
20 Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
28 „Urocze nastolatki”;
serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /109/ - „Pamelo
żegnaj” - Tercet
Egzotyczny
19:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę
noc” - Bolter
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2023; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2024; serial obyczajowy
TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 91;
felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1429; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1162
21:55 Za marzenia; s.II; odc.
3/13; serial TVP
23:00 Terror w podziemiach;
odc. 2; serial; Dania
(2017)
23:55 Sfora; odc. 8/9; serial
TVP
01:05 Whiskey Tango
Foxtrot; USA (2016)
03:05 Syn Królowej Śniegu;
dramat; Polska (2017)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(672) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(673) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (97) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (860)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (141) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (842)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2844) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (888)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (311)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (301) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2845) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (409) serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów
Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40.
rocznicę ślubu.
20:05 Megahit: Kingsman –
tajne służby; komedia
sensacyjna, Wielka
Brytania 201. Agent i jego
uczeń próbują
pokrzyżować plany
niebezpiecznego szaleńca.
23:00 Ślad (41) serial
kryminalny
0:15 Uprowadzona; film
sensacyjny, Francja 2008.
Ojciec rusza na ratunek
córce uprowadzonej przez
gang handlujący ludźmi.
2:15 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem,...

TVN
05:50 Uwaga! (5615) program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w
ogrodzie 3 (3/39) program
07:55 Akademia ogrodnika
(3/39) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2414) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1005)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (894) program obyczajowy
13:00 Szkoła (657) program
14:00 19 + (358) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2
(3/14) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Restauracja Cinamon to
mała restauracyjka,
znajdująca się na
raciborskiej starówce. Jej
właściciele to młoda para,
Agnieszka i Marcin. Ona
wcześniej pracowała w
kilku warszawskich
restauracjach, on z
wykształcenia jest
nauczycielem wychowania
fizycznego. Zapragnęli
otworzyć własny lokal.
Marcin chciał, żeby to było
w jego rodzinnym mieście,
Agnieszka dopracowała
wystrój. Niestety po roku
ciężkiej pracy okazało się,
że w restauracji nie
wystarczą dobre chęci żeby był zysk potrzebni są
klienci…
15:30 Szkoła (658) program
16:30 19 + (359) - program
17:00 Szpital (895) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1006)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7747)
19:35 Sport (7730)
19:45 Pogoda (7727)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (120)
19:50 Uwaga! (5616) program
20:10 Doradca smaku 10
(9/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2842) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (240) program
21:30 Odwróceni. Ojcowie i
córki (4/8) - program
22:35 Po prostu przyjaźń film 2016, reżyseria: Filip
Zylber, scenariusz:
Karolina Szablewska,
muzyka: Maciej Zieliński,
01:10 Kuchenne rewolucje
19 (3/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
02:10 Co za tydzień (893) magazyn
02:50 Uwaga! (5616) program
03:10 Moc Magii (428) program

TV PULS
06:00 Słodka miłość;
telenowela, Argentyna
2012; odc. 1
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 179
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 37
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1997; odc. 4
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 24
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, Niemcy
2014; odc. 15-16
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 1
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, 2006;
odc. 25-26
16:00 Rodzinny interes;
odc. 10-11
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 161-162
20:00 Snajper: Kolejne
starcie; akcja, USA 2011.
Sierżant Brandon Beckett
to syn legendarnego
snajpera Thomasa
Becketta. Mężczyzna
razem ze swoim
oddziałem udaje się na
niebezpieczną misię do
Kongo. Tylko jemu udaje
się ją przeżyć. Brandon
postanawia pomścić
swoich kolegów.
21:55 Maksimum ryzyka;
akcja, USA 1996. Policjant
Alain Moreau (JeanClaude Van Damme) traci
swojego brata bliźniaka.
Chcąc dowiedzieć się
dlaczego zginął przyjmuje
jego tożsamość i wkracza
w świat rosyjskiej mafii.
23:55 Godzilla; akcja,
Japonia, USA 1998. W
czasie prób atomowych w
latach 50. XX wieku na
jednej z wysp Pacyfiku
dochodzi do eksplozji,
która powoduje zmiany u
występujących w tamtym
regionie gadów.
Czterdzieści lat później
monstrualna istota atakuje
japońskie statki.
Zaniepokojony
negatywnymi skutkami
energii atomowej
naukowiec Niko,
postanawia zbadać te
katastrofy. Doktor nie ma
jednak zbyt dużo czasu,
ponieważ gad przybywa,
by zgładzić cały Nowy
Jork.
02:40 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
03:20 Biesiada na cztery
pory roku; factual, 2015
05:00 Dyżur; factual, Polska
2009; odc. 16
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 5

TVP SERIALE
05:50 Korona królów; odc.
138; telenowela
historyczna TVP
06:20 Na sygnale; odc. 17;
serial fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 18;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Czarne chmury; odc.
3/10 - Zawiść; serial TVP
08:30 M jak miłość; s.I; odc.
1009; serial TVP
09:25 Ojciec Mateusz; s.XXI;
odc. 267; serial
kryminalny TVP
10:20 Rodzinka.pl; s.II; odc.
46 „Nie ma czasu do
stracenia”; serial
komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc.
47 „Halloween”; serial
komediowy TVP
11:30 Ranczo; s.II; odc. 18 Europejski kandydat; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 161 - Insulina; serial
kryminalny TVP
14:30 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 162 - Przed ślubem;
serial kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
251 Tchórzliwy bohater;
serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 18;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 45 Kanał intelektualny; serial
komediowy TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 163 - Osaczenie;
serial kryminalny TVP
20:25 Komisarz Alex; s.X;
odc. 118 - Matczyna
miłość; serial kryminalny
TVP
21:20 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 23 Do dobrego lepiej
przymusić; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 164 - Miłość po grób;
serial kryminalny TVP
00:20 O mnie się nie martw;
s. X; odc. 3/13; serial
komediowy TVP
01:15 Zbrodnia II; odc. 2;
serial
02:15 Zbrodnia II; odc. 3;
serial
03:10 Czarne chmury; odc.
3/10 - Zawiść; serial TVP
04:15 M jak miłość; s.I; odc.
1009; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:50 Familiada; odc. 2480;
teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy
– Gęś jak malowana;
magazyn kulinarny
07:55 Big Music Quiz (2);
teleturniej muzyczny
08:55 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 34 Zamek
w Gołuchowie; magazyn
09:30 Koło fortuny; odc. 426
ed. 6; teleturniej
10:10 Bake off – Ale ciacho!
(10) ed. 5; widowisko
11:05 Bake off – Ale przepis
(10) ed. 5
11:15 Familiada; odc. 2480;
teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej;
/73/; teleturniej
12:20 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Co jest
śmieszne (1-2); program
rozrywkowy
14:25 The Wall. Wygraj
marzenia; /11/; teleturniej
15:25 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - „30 lat minęło” kabareton [2]; widowisko
rozrywkowe;
16:25 Kabaretowa Mapa
Polski – XXI Festiwal
Kabaretu w Koszalinie (12)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Tajemnice domowej
kiełbasy; magazyn
kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (70)
Wenezuelscy kowboje Największa łąka świata;
cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 42 Morawy
(160) - Beskid i doliny;
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/74/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.I;
odc. 129; teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (41) - Fiesty i
festyny; widowisko
rozrywkowe
22:25 Dance, dance, dance
23:25 Dance, dance, dance
00:15 Koło fortuny; odc. 425
ed. 6; teleturniej
00:55 Niezapomniane
Koncerty – Rock Opole
1991; /1/; koncert
02:00 Niezapomniane
Koncerty – Sopot na bis Kayah; koncert
03:00 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (32);
program rozrywkowy
04:10 Rozrywka Retro –
Telepeerele (1)

TVN7
05:00 Gotowe na wszystko
IV (1/17) - serial, USA
06:00 Ukryta prawda (Męska
sprawa) (510) - program
obyczajowy
07:00 Sąd rodzinny
(Ucieczka z piekła) (34/52)
- program sądowy
08:00 Szpital (232) program obyczajowy
09:00 Brzydula (234) - serial
obyczajowy
09:35 Kulisy sławy EXTRA 2
(7/8) - program
10:10 Dziewczyny z
Hollywood 3-Scarlett
Johannsson (12/16) program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (41/165) program
12:35 Ukryta prawda
(Blogerka) (296) program obyczajowy
13:40 Sąd rodzinny
(Próżniak) (35/52) program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Kochanka)
(72/116) - program
15:40 Szpital (233) program obyczajowy
16:45 Gotowe na wszystko
IV (2/17) - serial, USA
17:40 Przyjaciele (18/24) serial komediowy, USA
18:10 Brzydula (235) - serial
obyczajowy
18:45 Singielka (1/57) serial
19:20 Doradca smaku 10
(5/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(37/120) - program
20:00 Big Brother (1/65) program. 15 uczestników
wejdzie do domu
Wielkiego Brata. W
programie zmierzą się nie
tylko z powierzonymi
zadaniami, ale również z
własnymi słabościami, aby
zyskać sympatię
publiczności oraz
współmieszkańców i
zawalczyć o zwycięstwo…
21:00 Nie kłam, kochanie komedia 2008
23:15 Big Brother Nocą
(1/52) - program
23:50 Piekielna zemsta film sensacyjny,
USA 2011 (dozwolone od
lat 18). Wiele lat po swojej
śmierci były bandyta
Milton (Nicolas Cage)
ucieka z piekła i powraca
do świata żywych, aby
pomścić śmierć
zamordowanej córki i
wyrwać wnuczkę z rąk
brutalnej sekty…
02:00 Moc Magii (428) program
04:10 Druga strona medalu
4 (6/8) - talk show –
Monika Palikot

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (9/12) program lifestylowy
05:55 Wszystko o jedzeniu 2
(10/13) - program
06:25 Ostre cięcie 6 (1/12) program
07:10 Nowa Maja w
ogrodzie 3 (3/39) program
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (8/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość
3 (12) - program
09:25 W czym do ślubu? 2
(2/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (1/8) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (2/13) - program
11:45 Kuchenne rewolucje
16 (1/13) - program
12:50 Miłość od kuchni
13:50 Co za tydzień (893) magazyn
14:25 Pani Gadżet 15 (3/22)
- magazyn
15:00 Pani Gadżet 13 (8/12)
- magazyn
15:35 Ugotowani 8 (41) program
16:10 Ugotowani 8 (42) program
16:45 Ugotowani 8 (43) program
17:15 Ugotowani 8 (44) program kulinarnorozrywkowy
17:50 Kuchenne rewolucje
16 (11/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:50 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (1/8) - reality
show
19:35 Powrót Doktora
Szczyta
20:35 Kobieta na krańcu
świata 8 (4/6) - program
21:10 Sablewska od stylu.
Na okazję (3/12) program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17 (2/12)
- magazyn
22:25 No to lecę! (3/4) program
23:25 W roli głównej (2/6) talk show
23:55 Afera fryzjera 6 (3/12)
- program rozrywkowy
00:40 Oddać dziecko 2
(2/12) - program
dokumentalny
01:40 Wiem, co jem na
diecie (9/12) - program
lifestylowy
02:10 Wiem, co jem na
diecie (10/12) - program
lifestylowy
02:40 Wiem, co jem 5
(3/10) - magazyn
03:10 Wiem, co jem 3
(14/16) - magazyn
03:40 Wiem, co jem 3
(15/16) - magazyn
04:10 Wiem, co jem 3 (16) magazyn
04:40 W roli głównej – Iza
Miko (2/9) - talk show

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna - Liga
Narodów: Włochy; Polska
08:10 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - Finał
09:45 Skoki Narciarskie Puchar Kontynentalny,
Zakopane podsumowanie
11:20 Biegi narciarskie Puchar Świata, Falun sprint kobiet i mężczyzn
12:45 Biegi narciarskie Puchar Świata, Falun 10km kobiet
14:15 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Vikersund
- konkurs drużynowy
17:45 Hokej na lodzie - PHL,
2.runda play - off
20:30 4–4–2 - magazyn
piłkarski; magazyn
piłkarski
21:30 Sportowy Wieczór
22:00 Gol Ekstra; felieton
23:30 Gol - magazyn
piłkarski
00:15 piłka nożna - Liga
Narodów - podsumowanie
01:20 Wszystkie gole
Mistrzostw Świata FIFA
2018
03:10 boks
05:10 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : Aluron
Virtu Warta Zawiercie Indykpol AZS Olsztyn
8:10 Cafe Futbol; magazyn
piłkarski. Mateusz Borek
rozmawia przy kawie ze
swoimi gośćmi na tematy
związane z piłką nożną.
9:50 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : GKS
Katowice - ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle
11:50 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : ONICO
Warszawa - Jastrzębski
Węgiel
16:00 Magazyn Fortuna 1.
ligi; magazyn piłkarski.
Podsumowanie wydarzeń
kolejki na zapleczu
Ekstraklasy
17:30 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz :
DPD Legionovia
Legionowo - BKS PROFI
CREDIT Bielsko-Biała
20:30 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz :
#VolleyWrocław Developres SkyRes
Rzeszów
22:55 Sporty walki: KSW 47:
News; program
informacyjny
23:00 Sporty walki: Gala
FEN 24 w Warszawie;
walka: Arkadiusz Wrzosek
- Patrick Schmid
1:00 Sporty walki: Gala
Babilon MMA 6; walka:
Paweł Pawlak - Daniel
Skibiński

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów (15) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (65) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (66) serial
animowany
7:55 Nasz nowy dom (65)
reality show. W Jamielniku
na Warmii mieszka pan
Piotr, który samotnie
wychowuje dzieci...
8:55 Septagon (47) serial
kryminalny. Agatę
niepokoi fakt, że mąż
ciągle spędza czas w
domu byłej żony, z którą
ma 5-letniego syna, Filipa.
Obawia się,...
10:00 Hell’s Kitchen –
Piekielna Kuchnia 5 (44)
reality show
11:25 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda: Sport (1)
serial dokumentalny
11:55 Galileo (728);
program
popularnonaukowy. Włoch
potrafi za pomocą
prostych narzędzi
wyczarować z arbuza
postaci z „Władcy
pierścieni”. Piesze
wędrówki to sposób na
emeryturę Amerykanina,...
12:55 Detektywi w akcji
(139) serial fabularnodokumentalny
13:55 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
14:55 Gliniarz i prokurator
(41) serial kryminalny
15:55 Gliniarz i prokurator
(42) serial kryminalny
16:55 Policjantki i Policjanci
(504) serial obyczajowy
18:00 Septagon (49) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(505) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (269)
serial kryminalny
21:00 Nokaut (2) serial
komediowy
22:00 Gwiazdy Kabaretu
(15); program rozrywkowy
23:00 Amityville; horror,
USA 2005. Lutzowie
kupują dom, w którym
doszło do makabrycznej
zbrodni. Ich życie zmienia
się w koszmar.
0:55 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
1:55 Interwencja; magazyn
reporterów
2:15 Graffiti; program
publicystyczny
2:35 Cafe Futbol; magazyn
piłkarski
4:05 Atleci; magazyn
4:40 Trans World Sport;
magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 18
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
18.03.1989
07:50 Chłopi; odc. 3/13 Zrękowiny; serial TVP
08:55 Ex Libris; magazyn
09:25 Historia Polski – Iskra
w kamieniu; film
dokumentalny
10:25 Sensacje XX wieku –
Siła ognia; cykl
dokumentalny
10:55 Opowieści o
Yellowstone; odc. 2. Lato;
cykl dokumentalny Wielka
Brytania (2009)
11:55 Polska Kronika
Filmowa 1994 - Wydanie
6; cykl dokumentalny
12:15 Czas honoru; odc. 1
Skok; serial TVP
13:15 Ostatnia akcja;
komedia sensacyjna
14:55 Afryka; cz. 3. Kongo;
serial dokumentalny
Wielka Brytania (2013)
15:55 Spór o historię –
Blaski i cienie wywiadu II
Rzeczypospolitej; debata
16:40 Historia Polski – Sen
o Morzach i Koloniach;
film dokumentalny
17:25 Śladami historii –
Malopolska 47 - z
językiem migowym; cykl
dokumentalny
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.; odc. 159
18:20 Flesz historii; cykl
reportaży
18:40 Polska Kronika
Filmowa 1990 - Wydanie
23; cykl dokumentalny
18:55 Chłopi; odc. 5/13 Gody; serial TVP
20:00 Wojenni bracia; film
dokumentalny USA (2012)
22:00 Archiwum zimnej
wojny – Czy zimna wojna
trwa nadal?; magazyn
22:40 Marzyciele – Prymas
II RP; program
publicystyczny
23:15 Tajna broń Japonii;
film dokumentalny Wielka
Brytania (2009)
00:25 Opowieść o
„Żegocie”; film
dokumentalny
01:30 Sensacje XX wieku –
Zabójcy; cykl
dokumentalny
02:25 Encyklopedia II wojny
światowej – Spalić
Londyn cz. 2; cykl
dokumentalny
03:00 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii.; odc. 159
03:35 Dziennik telewizyjny –
18.03.1989

P RO G R A M T V – W TO R E K 1 9 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu;
6/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 447;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny;
Na żywo
08:40 Blondynka; s.III; odc.
39 - Co my o sobie
wiemy?; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VII;
odc. 91 - Wilcze jagody;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 55 - Spływ; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
190; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 sylwetki; felieton
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce –
Życie w powietrzu.
Wbrew grawitacji; cykl
dokumentalny Wielka
Brytania (2015)
14:00 Elif; s.III; odc. 448;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 101
16:05 Wieczna miłość; s.II;
odc. 137; serial; Turcja
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3451;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
191; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
7/111; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn; Na
żywo
20:30 Leśniczówka; odc. 102
21:00 Głębia ostrości; /10/;
cykl reportaży
21:40 Echo serca; odc. 10;
serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc.
24; serial Kanada (2015)
23:30 Miasto Gniewu; s.II;
/3/; serial fabularyzowany
TVP
00:15 Moonraker; film
sensacyjny Francja, Wielka
Brytania, USA (1979)
02:30 Wenecja; ep. 3; serial
TVP
03:25 Nieudany zamach na
Kennedy’ego; film
dokumentalny Wielka
Brytania (2013)
04:20 Notacje – Ks. Karol
Bryś. Czarodziej Pana
Boga; cykl dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 236
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1429; serial TVP
06:55 Rozkwitający Kosciół;
reportaż
07:20 Na sygnale; odc. 22;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (318)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
135; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2024; serial TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 237
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
46; serial obyczajowy
Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc.
1429; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 55; serial, Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 452
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2473;
teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc.
21 Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
29 „Dzień ojca”; serial
komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /11/ - „Ogrzej
mnie” - Michał Bajor
19:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /57/ „Człowieczy los” - Anna
German
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2024; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2025; serial TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy
szczęścia; odc. 92;
felieton
20:55 M jak miłość; odc.
1430; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1163
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów; Na żywo
23:00 Świat bez fikcji – Wu
Jing, flecistka, która
dotknęła muzyki; film
dokum. Francja (2017)
00:05 Za marzenia; s.II; odc.
3/13; serial TVP
00:55 Rodzinka.pl; odc. 254;
sezon 14; serial
komediowy TVP
01:35 Terror w podziemiach;
odc. 2; serial; Dania
(2017)
02:35 Magazyn Ekspresu
Reporterów
03:40 Gallipoli początek
imperium Murdocha; film
dokumentalny Wielka
Brytania (2015)

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(674) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(675) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (98) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (861)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (142) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (843)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2845) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (889)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (312)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (302) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2846) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (410) serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów
Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40.
rocznicę ślubu.
20:05 Uprowadzona; film
sensacyjny, Francja 2008.
USA. Były agent służb
specjalnych, Bryan Mills
(Liam Neeson), pracuje
jako ochroniarz. Usiłuje
naprawić relacje ze swoją
jedyną córką, Kim (Maggie
Grace). W dniu 17.
urodzin dziewczyna
oznajmia mu, że) planuje
wypad do Paryża. Bryan
sprzeciwia się temu
pomysłowi, jednak pod
wpływem byłej żony ulega
prośbom córki. Kierując
się zawodową
przezornością wręcza Kim
telefon komórkowy i
wymusza na niej
obietnicę, że będzie
codziennie dzwoniła
22:00 Ślad (42) serial
kryminalny
23:05 Krzyżowy ogień; film
sensacyjny, USA 2011.
Brazil i Flint, dwaj
zawodowi zabójcy, łączą
siły w spólnej sprawie.
1:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom

TVN
05:10 Uwaga! (5616) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(6/12) - program
kulinarno-rozrywkowy. On
- Mauretańczyk, ona Polka. Poznali się w
Irlandii. Nick pracował w
hotelowej restauracji,
Marta rekrutowała nowych
pracowników. Miało być
radośnie i kolorowo. Miała
być odrobina Indii na
szarym blokowisku. Miał
być Bollywood. Niestety…
07:50 Doradca smaku 10
(9/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2415) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1006)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (895) program obyczajowy
13:00 Szkoła (658) program
14:00 19 + (359) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2
(4/14) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Restauracja Incognito
Club znajduje się w
Mrozach - miasteczku
położonym 60 kilometrów
od Warszawy. Był tu już
młodzieżowy dom kultury,
pub, a jeszcze później
obiady domowe.
Wszystkie pomysły
kończyły się
niepowodzeniem.
Początkowo ludzie
przychodzili, ale raczej z
ciekawości. Później już
tylko na piwo…
15:30 Szkoła (659) program
16:30 19 + (360) - program
17:00 Szpital (896) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1007)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7748)
19:35 Sport (7731)
19:45 Pogoda (7728)
19:49 Raport smogowy (121)
19:50 Uwaga! (5617) program
20:10 Doradca smaku 10
(10/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2843) - serial
20:55 Milionerzy (241) program
21:30 Diagnoza 4 (4/13) serial
22:30 Kuba Wojewódzki
13 (17) - talk show
23:30 Superwizjer (1153) magazyn reporterów
00:05 36,6 5 (3/12) program
01:05 Strzelec (10) - serial,
USA
02:05 Uwaga! (5617) program
02:25 Moc Magii (429) program

TV PULS
06:00 Słodka miłość;
telenowela, Argentyna
2012; odc. 2
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 180
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 38
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1997; odc. 5
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 1
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2018
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 2
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, 2006;
odc. 26-27
16:00 Rodzinny interes;
odc. 11-12
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 162-163
20:00 Czas zabijania; akcja,
USA 1996. Młody prawnik
(Matthew McConaughey)
podejmuje się obrony
Afroamerykanina (Samuel
L. Jackson), który
samowolnie wykonał
wyrok śmierci na
gwałcicielach swojej
10-letniej córki. W walce o
sprawiedliwość
mężczyznom pomaga
błyskotliwa studentka
(Sandra Bullock). Niestety
proces dodatkowo
utrudniają uprzedzenia
rasowe. Czy młode
pokolenie prawników
poradzi sobie z tak
wielowarstwową sprawą?
23:00 Żywioł. Deepwater
Horizon; akcja, USA 2016.
Deepwater Horizon to
najnowocześniejsza na
świecie platforma do
wydobywania ropy.
Znajduje się ona w Zatoce
Meksykańskiej.
Niespodziewanie podczas
rozruchu dochodzi do
awarii, która doprowadza
do eksplozji i pożaru.
Jednocześnie w zatoce
rozpoczyna się sztorm.
Niestety okazuje się, że
służby ratunkowe nie będą
w stanie przyjść załodze z
pomocą. Wiedząc, że w
każdej chwili może dojść
do zatonięcia platformy,
kapitan postanawia zrobić
wszystko, by ocalić
swoich ludzi.
01:05 Snajper: Kolejne
starcie; akcja, USA 2011
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 7
05:00 Dyżur; factual, Polska
2009; odc. 17
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 6

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
139; telenowela
historyczna TVP
06:20 Na sygnale; odc. 18;
serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 19;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Czarne chmury; odc.
4/10 - Przeprawa; serial
TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
1010; serial TVP
09:25 O mnie się nie martw;
s. X; odc. 3/13; serial
komediowy TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
47 „Halloween”; serial
komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc.
48 „Brutus”; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 19 Rozwód z miłości; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 162 - Przed ślubem;
serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 163 - Osaczenie;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
252 Kocia mama; serial
TVP
16:15 Na sygnale; odc. 19;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 46 Zmiana klimatu; serial
komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 164 - Miłość po grób;
serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.X;
odc. 119 - Duże małe zło;
serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.II; odc. 23 Do dobrego lepiej
przymusić; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 24 Siła władzy; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 165 - Piotruś Pan;
serial kryminalny TVP
00:20 Na dobre i na złe; odc.
735; serial TVP
01:20 Czas honoru; odc. 45
„Nowy świadek”; serial
TVP
02:20 Czas honoru; odc. 46
„Znak Rosenfarba”; serial
TVP
03:20 Czarne chmury; odc.
4/10 - Przeprawa; serial
TVP
04:20 M jak miłość; s.I; odc.
1010; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; odc. 2481;
teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Tajemnice domowej
kiełbasy; magazyn
kulinarny
07:45 Big Music Quiz (3);
teleturniej muzyczny
08:50 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 35
Siedlce; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 427
ed. 6; teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w
moim świecie; s. 2; /3/ Mój muzyczny rok; cykl
dokumentalny Wielka
Brytania (2017)
10:55 Muzeum Polskiej
Piosenki; /115/ - „Grajmy
Panu” - Anna Szałapak
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /93/ - „Moja i
Twoja nadzieja” - Hey
11:15 Familiada; odc. 2481;
teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej;
/74/; teleturniej
12:20 Życie to Kabaret –
Historia literatury według
Kabaretu Moralnego
Niepokoju(1-2);
widowisko
14:25 The Wall. Wygraj
marzenia; /12/; teleturniej
15:25 Kabaretowa Mapa
Polski – 30. Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - „30 lat minęło” kabareton [1]; widowisko
rozrywkowe;
16:20 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Płocka Noc
Kabaretowa. Gra o
żyrandol (1-2)
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Mięczaki na polskim
stole; magazyn kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (71) Walki kogutów; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 42 Morawy
(161) - Na południu;
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/75/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.I;
odc. 130; teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (42) - Wirtualny
świat; widowisko
rozrywkowe
22:25 To był rok!; /1/
23:35 Koło fortuny; odc. 426
ed. 6; teleturniej
00:10 Sierocki na sobotę;
odc. 9; program
rozrywkowy
01:25 Niezapomniane
Koncerty – Sopot na bis Goran Bregovic i Krzysztof
Krawczyk; koncert
02:25 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (33);
program rozrywkowy
03:35 Rozrywka Retro –
Telepeerele (5);
widowisko rozrywkowe

TVN7
05:00 Pod okiem Goka(1/4) program rozrywkowy
06:05 Co za tydzień(893) magazyn
06:35 Śluby marzeń
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6(9/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość
4(1/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu?
2(3/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7(2/8) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4(3/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
2(10/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Pani Gadżet 17(2/12) magazyn
13:20 Pani Gadżet 15(3/22) magazyn
13:55 Sablewska od stylu.
Na okazje(3/12) program rozrywkowy
14:40 Powrót Doktora
Szczyta
15:40 W roli głównej Magdalena Cielecka(2/6) talk show
16:10 Afera fryzjera 6(3/12)
- program rozrywkowy
16:55 No to lecę!(3/4) program
17:55 Kuchenne rewolucje
16(12/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6(2/8) - reality
show
19:40 Pogromcy
medycznych mitów
20:40 Nowa misja
ratunkowa(3/7) - program
rozrywkowy
21:40 Co nas truje 3(1/10) program lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad
miarę
00:15 Miłość od kuchni
01:15 Wiem, co
kupuję(2/12) - program
lifestylowy
01:45 Wiem, co jem na
diecie(11/12) - program
lifestylowy
02:15 Wiem, co jem na
diecie(12) - program
lifestylowy
02:45 Wiem, co jem 5(8/10)
- magazyn
03:15 Wiem, co jem
2(11/15) - magazyn
03:45 Wiem, co jem
2(12/15) - magazyn
04:15 Wiem, co jem
2(13/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem
2(14/15) - magazyn

TVN STYLE
05:00 Pod okiem Goka (1/4)
- program rozrywkowy
06:05 Co za tydzień (893) magazyn
06:35 Śluby marzeń
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (9/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 4
(1/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2
(3/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (2/8) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (3/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
16 (2/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Pani Gadżet 17 (2/12)
- magazyn
13:20 Pani Gadżet 15 (3/22)
- magazyn
13:55 Sablewska od stylu.
Na okazję (3/12) program rozrywkowy
14:40 Powrót Doktora
Szczyta
15:40 W roli głównej (2/6) talk show
16:10 Afera fryzjera 6 (3/12)
- program rozrywkowy
16:55 No to lecę! (3/4) program
17:55 Kuchenne rewolucje
16 (12/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (2/8) - reality
show
19:40 Pogromcy
medycznych mitów
20:40 Nowa misja
ratunkowa (3/7) program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 3 (1/10) program lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad
miarę
00:15 ShowBiz Info 3 (2/4) program
00:45 66 czego pragną
kobiety (6/7) - program
rozrywkowy
01:15 66 czego pragną
kobiety (7) - program
rozrywkowy
01:45 Wiem, co jem na
diecie (11/12) - program
lifestylowy
02:15 Wiem, co jem na
diecie (12) - program
lifestylowy
02:45 Wiem, co jem 5
(8/10) - magazyn
03:15 Wiem, co jem 2
(11/15) - magazyn
03:45 Wiem, co jem 2
(12/15) - magazyn
04:15 Wiem, co jem 2
(13/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem 2
(14/15) - magazyn

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna - Liga
Narodów; Polska Portugalia
08:05 Lekkoatletyka Halowe ME Glasgow
10:20 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Indian Wells - Finał
11:55 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Vikersund
- konkurs indywidualny
13:50 4–4–2 - magazyn
piłkarski; magazyn
piłkarski
14:50 Gol Ekstra; felieton
16:25 GOL - Gol Ekstra;
felieton
17:05 publicystyka
17:45 transmisja retransmisja
20:05 RETRO TVP SPORT;
magazyn
22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Wydarzenie dnia
24:00 Hokej na lodzie - NHL
(77): Philadelphia Flyers Montreal Canadiens
03:05 boks
05:10 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : GKS
Katowice - ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle
8:30 Magazyn Fortuna 1.
ligi; magazyn piłkarski.
Podsumowanie wydarzeń
kolejki na zapleczu
Ekstraklasy. Widzowie
zobaczą bramki ze
wszystkich meczów oraz
wywiady z zawodnikami i
trenerami. Nie zabraknie...
10:00 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz :
#VolleyWrocław Developres SkyRes
Rzeszów
12:30 Piłka nożna: Fortuna
1. liga; mecz : GKS Tychy
- Stal Mielec
14:30 Atleci; magazyn
15:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : ONICO
Warszawa - Jastrzębski
Węgiel
17:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : GKS
Katowice - Jastrzębski
Węgiel
20:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz : Asseco
Resovia Rzeszów - Cerrad
Czarni Radom
22:55 Sporty walki: KSW 47:
News; program
informacyjny
23:00 Magazyn koszykarski
23:30 Boks
1:00 Sporty walki: KSW 44:
The Game; walka: Karol
Bedorf - Mariusz
Pudzianowski

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów (16) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (66) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (67) serial
animowany
7:55 Nasz nowy dom (66)
reality show. Pani Natalia
mieszka razem z mamą i
synkiem w Grodźcu na
Opolszczyźnie. Ich dom
ma nieszczelny dach, a
sufity grożą...
8:55 Septagon (49) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen –
Piekielna Kuchnia 5 (45)
reality show
11:25 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda: Sport (2)
serial dokumentalny
11:55 Galileo (729);
program
popularnonaukowy. Sushi
w rozmiarze XXS ledwo
widać na talerzu. Dla tej
mikroskopijnej porcji wiele
osób odwiedza pewną
restaurację. Reporterzy
sprawdzą też,...
12:55 Detektywi w akcji
(140) serial fabularnodokumentalny
13:55 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
14:55 Gliniarz i prokurator
(43) serial kryminalny
15:55 Gliniarz i prokurator
(44) serial kryminalny
16:55 Policjantki i Policjanci
(505) serial obyczajowy
18:00 Septagon (50) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(506) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (270)
serial kryminalny
21:00 Nokaut (3) serial
komediowy
22:00 Straszny film 3; horror
komediowy, USA 2003
23:45 Zagadkowe zgony (5)
serial dokumentalny
0:15 Zagadkowe zgony (6)
serial dokumentalny
0:45 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
1:45 Polityka na ostro;
program publicystyczny
2:45 Interwencja; magazyn
reporterów
3:00 Atleci; magazyn
3:40 Trans World Sport;
magazyn
4:35 SuperLudzie (8) serial
dokumentalny
5:10 SuperLudzie (9) serial
dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 19
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
19.03.1989
07:45 Chłopi; odc. 4/13 Wesele; serial TVP
08:50 Flesz historii; cykl
reportaży
09:15 Historia Polski – Sen
o Morzach i Koloniach;
film dokumentalny
10:20 Sensacje XX wieku –
Pięciu wspaniałych; cykl
dokumentalny
10:50 Spór o historię –
Rabunek polskich dzieci
przez Niemców; debata
11:25 Śladami historii – Trzy
dni w Szczecinie; cykl
dokumentalny
12:00 Polska Kronika
Filmowa 1990 - Wydanie
23; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 2
Na polskiej ziemi; serial
TVP
13:20 Transsyberyjska
wyprawa Joanny Lumley;
odc. 3/3; esej
dokumentalny Wielka
Brytania (2017)
14:35 Uratowane z Potopu;
film dokumentalny; Polska
(2014); reż.:Marcin
Jamkowski, Konstanty
Kulik
16:10 Marzyciele – Prymas
II RP; program
publicystyczny
16:40 Historia Polski –
Historia Kowalskich; film
dokumentalny
17:50 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Ratujmy Limka
18:20 Ale nam się
wydarzyło... Jan Paweł
II; odc. 9; rozmowa
18:35 Polska Kronika
Filmowa 1991 - Wydanie
7
18:50 Chłopi; odc. 6/13 Ogień; serial TVP
19:50 Jego imię; Polska.
Tadeusz Kościuszko; film
dokumentalny
21:00 Pancerni pogromcy
Hitlera; odc. 1/2; film
dokumentalny Wielka
Brytania (2013)
22:00 Po PRLu; program
publicystyczny
22:40 Wesele; dramat;
Polska (1972);
reż.:Andrzej Wajda
00:35 Sensacje XX wieku –
Tajemnica bunkra
Hitlera; cykl
dokumentalny
01:40 Encyklopedia II wojny
światowej – Spalić
Londyn cz. 3; cykl
dokumentalny
02:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Ratujmy Limka
02:45 Dziennik telewizyjny –
19.03.1989

P RO G R A M T V – Ś RO DA 2 0 M A RC A 2 0 1 9 r.
TVP1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu;
7/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 448;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny;
Na żywo
08:40 Blondynka; s.IV; odc.
40 - Nowe rozdanie; serial
TVP
09:40 Komisarz Alex; s.VIII;
odc. 92 - Policjantów się
nie całuje; serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.IV;
odc. 56 - Helena; serial
kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
191; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 sylwetki; felieton
12:40 Rok w ogrodzie Extra;
magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Życie w powietrzu.
Władcy nieba; cykl
dokumentalny Wielka
Brytania (2015)
14:00 Elif; s.III; odc. 449;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 102
16:05 Wieczna miłość; s.II;
odc. 138; serial; Turcja
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3452;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
192; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
8/111; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn; Na
żywo
20:30 Leśniczówka; odc. 103
21:00 Wielki test
22:40 Na własne oczy – W
zalewie reklamy; film
dokumentalny Kanada
(2017); reż.:Scott Harper
24:00 Bez tożsamości; odc.
26; serial Hiszpania
(2016)
00:50 Warto rozmawiać;
program publicystyczny
01:50 Głębia ostrości; /10/;
cykl reportaży
02:20 wojsko – polskie.pl
02:50 Moonraker; film
sensacyjny Francja, Wielka
Brytania, USA (1979)
05:00 Notacje – Roman
Opałka. Czas
zarejestrowany...; cykl
dokumentalny

TVP2
05:20 Koło fortuny; odc. 238
ed. 4; teleturniej
06:00 M jak miłość; odc.
1430; serial TVP
06:55 Program gminy
żydowskiej
07:20 Na sygnale; odc. 23;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama i
Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (319)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
136 „Życie jest ciężkie”;
serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2025; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 239
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
47; serial obyczajowy
Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc.
1430; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 56; serial, Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 453
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2474;
teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
30 „Muzykoterapia”; serial
komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /102/ „Mydełko Fa” - Marlena
Drozdowska, Marek
Kondrat
19:25 Muzeum Polskiej
Piosenki; /68/ - „Tyle
wdzięku” - Danuta Rinn
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2025; serial TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2026; serial TVP
20:40 Kulisy seriali Na
dobre i na złe i Na
sygnale; odc. 40; felieton
20:55 Na dobre i na złe; odc.
736; serial TVP
21:55 Na sygnale; odc. 224;
serial fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks –
Dziewczyna z sąsiedztwa;
komedia USA (2004)
00:35 O mnie się nie martw;
s. X; odc. 3/13; serial
komediowy TVP
01:30 Świat bez tajemnic –
Nasz świat w 2050 r. –
Marzenia o przyszłości.
Żywność; serial dokum.
Francja (2016)
02:30 Codzienna 2 m. 3;
odc. 54; serial komediowy
TVP
03:05 Codzienna 2 m. 3;
odc. 55; serial komediowy
TVP

POLSAT
4:55 Disco Gramy; program
muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje;
magazyn reklamowy
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(676) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(677) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (99) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (862)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (143) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (844)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2846) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (890)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (313)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (303) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2847) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (35) serial
komediowy. Perypetie
mieszkańców pewnej
kamienicy. Głową rodziny
jest Ferdynand,
bezrobotny. Jego żona
Halina z pensji pielęgniarki
utrzymuje cały dom.
20:00 Świat według
Kiepskich (543) serial
komediowy
20:30 Śpiewajmy razem. All
Together Now (3);
program muzyczny.
Wokaliści mają swoim
występem poderwać z
krzeseł jak największą
liczbę jurorów. Na czele
panelu sędziowskiego, w
którym zasiądą m.in.
Anja...
22:05 Ślad (43) serial
kryminalny
23:05 12 rund; film
sensacyjny, USA 2009
1:20 Ktoś całkiem obcy;
thriller, USA 2007
3:55 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo, w
którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia.
Występują eksperci,
zajmujący się między
innymi tarotem,...

TVN
05:10 Uwaga! (5617) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(7/12) - program
kulinarno-rozrywkowy.
Wieliczka, tutaj od blisko
30 lat znajduje się
restauracja Maxim.
Niegdyś ciesząca się
wielką popularnością, dziś
świeci pustkami. Pan
Andrzej winą za to
niepowodzenie obarcza
dzieci, te natomiast
twierdzą, że ojciec na nic
im nie pozwala…
07:50 Doradca smaku 10
(10/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2416) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1007)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (896) program obyczajowy
13:00 Szkoła (659) program
14:00 19 + (360) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2
(5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (660) program
16:30 19 + (361) - program
17:00 Szpital (897) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1008)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7749)
19:35 Sport (7732)
19:45 Pogoda (7729)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (122)
19:50 Uwaga! (5618) program
20:10 Doradca smaku 10
(11/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2844) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (242) program
21:30 Agent - Gwiazdy 4
(4/13) - program
22:35 Ziarno prawdy - film
sensacyjny 2015
00:50 American Horror Story
I: Murder House (7/12) serial, USA. Nadarza się
okazja sprzedaży domu,
co wywołuje niepokój
poprzednich lokatorów.
Wychodzi na jaw prawda
o związku Constance i
Larry’ego. Okazuje się, że
Constance ma drugie
dziecko. Larry zwierza się
Benowi, który nie darzy go
sympatią, ani
współczuciem. Vivien
wybiera się na „Morderczą
wycieczkę” i poznaje
szokującą prawdę o
Charlesie i Norze
Montgomery…
01:45 Uwaga! (5618) program
02:05 Moc Magii (430) program

TV PULS
06:00 Słodka miłość;
telenowela, Argentyna
2012; odc. 3
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 181
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 39
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial, USA
1997; odc. 6
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 2
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2018
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 3
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, 2006;
odc. 27-28
16:00 Rodzinny interes;
odc. 12-13
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 163-164
20:00 Hellboy; akcja, USA
2004. Sprowadzony na
Ziemię przez geniusza zła
Rasputina, Hellboy, ma
pomóc nazistom. Jednak
demon zostaje zagarnięty
przez aliantów. Kiedy
nadejdzie sądny dzień
będzie musiał stanąć do
walki o dobro i pokonać
Rasputina, od którego
wszystko się zaczęło.
22:30 Zlecenie; akcja, 2017.
Znany na całym świecie
złodziej – Jack (Dolph
Lundgren) – dostaje
ważne zlecenie od CIA.
Mężczyzna jest jednym z
najlepszych specjalistów
od zabezpieczeń, dlatego
wydaje się najlepszym
kandydatem do
planowanej misji. Okazuje
się bowiem, że mężczyzna
ma zdobyć tajne
dokumenty
przetrzymywane w
strzeżonym więzieniu w
Meksyku. Wszystko idzie
zgodnie z planem do
chwili, kiedy więzienie
zostaje zaatakowane przez
mafię, która próbuje
odzyskać przetrzymywane
tam pieniądze.
00:10 Code Black: Stan
krytyczny; serial fabularny,
USA 2015; odc. 15
01:05 Flash; serial fabularny,
USA 2014; odc. 9
02:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:35 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
03:30 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 10
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:40 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 8
05:00 Dyżur; factual, Polska
2010; odc. 18
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 7

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
140; telenowela
historyczna TVP
06:20 Na sygnale; odc. 19;
serial fabularyzowany TVP
06:50 Na sygnale; odc. 20;
serial fabularyzowany TVP
07:25 Czarne chmury; odc.
5/10 - Czarna sakwa;
serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I; odc.
1011; serial TVP
09:20 Na dobre i na złe; odc.
735; serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II; odc.
48 „Brutus”; serial
komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.II; odc.
49 „Jesienny blues”; serial
komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 20 Diabelskie porachunki;
serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 163 - Osaczenie;
serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 164 - Miłość po grób;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
253 Wspólna pacjentka;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 20;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.II; odc. 23 Do dobrego lepiej
przymusić; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 47 Menago; serial komediowy
TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 165 - Piotruś Pan;
serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.X;
odc. 120 - Kwestia
zaufania; serial kryminalny
TVP
21:20 Ranczo; s.II; odc. 24 Siła władzy; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 25 Plan awaryjny; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 166 - Pogubieni;
serial kryminalny TVP
00:10 Rodzinka.pl; odc. 254;
sezon 14; serial
komediowy TVP
00:40 Na sygnale; odc. 223
„W co ty się, chłopie,
pakujesz?”; serial
fabularyzowany TVP
01:20 Londyńczycy; odc.
10/13; serial obyczajowy
TVP
02:15 Londyńczycy; odc.
11/13; serial obyczajowy
TVP
03:15 Czarne chmury; odc.
5/10 - Czarna sakwa;
serial TVP
04:15 M jak miłość; s.I; odc.
1011; serial TVP

TVP ROZRYWKA
06:45 Familiada; odc. 2482;
teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Mięczaki na polskim
stole; magazyn kulinarny
07:50 Postaw na milion; s.I;
odc. 129; teleturniej
08:45 Zakochaj się w
Polsce; s.I; odc. 36
Kętrzyn; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 428
ed. 6; teleturniej
09:55 Sanatorium miłości;
odc. 3; reality show
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /116/ „Pszczółka Maja” Zbigniew Wodecki
11:00 Muzeum Polskiej
Piosenki; /34/ - „Chłopcy
radarowcy” - Andrzej
Rosiewicz
11:15 Familiada; odc. 2482;
teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej;
/75/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Mariolka Prawdę ci
powie (1-2); widowisko
rozrywkowe
14:20 The Wall. Wygraj
marzenia; /13/; teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – XII Mazurska
Noc Kabaretowa Mrągowo - TROPICIELE
TALENTÓW (1-2);
widowisko rozrywkowe
17:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Opole Przeżyjmy to jeszcze raz
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Kiszona kapusta zdrowie z beczki; magazyn
kulinarny
18:50 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (72) Maniok; cykl reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 42 Morawy
(162) - Jak z obrazka;
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/76/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.I;
odc. 131; teleturniej
21:30 Kabaretowy Klub
Dwójki (39) - Kicz;
widowisko rozrywkowe
22:30 Dwoje i ich boje (3);
program rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 427
ed. 6; teleturniej
00:15 Sierocki na sobotę;
odc. 10; program
rozrywkowy
01:30 Niezapomniane
Koncerty – Sopot na bis Edyta Bartosiewicz;
koncert
02:30 Olga Lipińska
zaprasza (36); talk-show
03:20 Rozrywka Retro –
Kabaret z medycyną w
tle; program rozrywkowy

TVN7
04:45 Gotowe na wszystko
IV (3/17) - serial, USA
05:45 Ukryta prawda
(Niebezpieczny
sąsiad) (512) - program
obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (Jeniec
miłości) (36/52) program sądowy
07:45 Szpital (234) program obyczajowy
08:45 Big Brother (2/65) program
09:40 Doradca smaku 10
(6/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka
(2/30) - program, live
09:55 Zakochani po uszy
(38/120) - program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (43/165) program
12:35 Ukryta prawda
(Najlepszy model) (298) program obyczajowy
13:35 Big Brother
Popołudnie (2/30) program, live
13:40 Sąd rodzinny (Wojna
rozwodowa) (37/52) program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Tesć in spe)
(74/116) - program
sądowy
15:40 Szpital (235) program obyczajowy
16:40 Big Brother
Podwieczorek (2/30) program, live
16:45 Gotowe na wszystko
IV (4/17) - serial, USA
17:40 Przyjaciele (20/24) serial komediowy, USA
18:10 Singielka (4-5/57) serial
19:20 Doradca smaku 10
(9/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(39/120) - program
20:00 Big Brother (3/65) program
21:00 Frankie i Alice - film
obyczajowy, Kanada 2010.
Opowieść o tancerce gogo cierpiącej na
zaburzenia osobowości,
która stara się pozostać
sobą. Decyduje się na
psychoterapię, aby odkryć
tajemnicę wewnętrznych
demonów, które ją
prześladują…
23:15 Big Brother Nocą
(3/52) - program
23:50 Truman Show - film
obyczajowy, USA 1998.
Truman Burbank (Jim
Carry) przez trzydzieści lat
był gwiazdą
najsłynniejszego programu
telewizyjnego
emitowanego każdego
dnia, przez całą dobę, na
żywo i nic o tym nie
wiedział. Gdy wreszcie
domyślił się, że ktoś stale
go obserwuje, postanowił
uciec…
02:00 Moc Magii (430) program

TVN STYLE
05:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (10/12) program lifestylowy
06:00 Nowa Maja w
ogrodzie 3 (3/39) program
06:30 Ugotowani 8 (41) program kulinarnorozrywkowy
07:05 Ugotowani 8 (42) program kulinarnorozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (10/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 4
(2/12) - program
rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2
(4/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (3/8) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (4/13) - program
rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje
16 (3/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Kto tu mieszka?
13:30 Panny młode ponad
miarę
14:35 Śluby marzeń
15:35 Kobieta na krańcu
świata 8 (4/6) - program
16:10 Ostre cięcie 6 (2/12) program
16:55 Nowa misja
ratunkowa (3/7) program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje
16 (13) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (3/8) - reality
show
19:40 Afera fryzjera 6 (4/12)
- program rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 No to lecę! (3/4) program
22:25 W roli głównej (3/6) talk show
23:00 Powrót Doktora
Szczyta
00:00 Cierpiący na otyłość
01:10 Okiełznać agresję (3)
- serial dokumentalny,
Wielka Brytania
02:15 Wiem, co kupuję
(7/12) - program
lifestylowy
02:45 Wiem, co kupuję
(8/12) - program
lifestylowy
03:15 Najsztub słucha Anna Mucha (1/6) - talk
show
03:45 Najsztub słucha Marta Grycan (2/6) - talk
show
04:15 Najsztub słucha Tatiana Okupnik (4/6) talk show
04:45 Najsztub słucha Małgosia Rozenek (5/6) talk show

TVP SPORT
06:00 Piłka nożna - Liga
Narodów; Polska - Włochy
08:15 Piłka nożna - Liga
Narodów: Portugalia;
Polska
10:25 Hokej na lodzie - NHL
(77): Philadelphia Flyers Montreal Canadiens
12:20 strongman - Liga
mistrzów
13:25 piłka ręczna
15:00 Pełnosprawni; odc.
292; magazyn dla
niepełnosprawnych
15:25 Niepokonani
15:40 Retro w TVP Sport
17:40 piłka nożna -Eliminacje
EURO 2020 zapowiedź 1 i
2 kolejki, Na żywo
19:50 Hokej na lodzie - PHL,
2.runda play - off; Na
żywo
22:30 Sportowy Wieczór
23:15 Skoki Narciarskie Puchar Świata - Vikersund
- podsumowanie
00:55 strongman - Liga
Mistrzów
01:55 Łyżwiarstwo figurowe
- Mistrzostwa Świata,
Japonia - program
dowolny par sportowych

TV4

6:00 Buffy, postrach
wampirów (17) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (67) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (68) serial
animowany
7:55 Nasz nowy dom (67)
reality show. W Ostrowcu
Świętokrzyskim mieszka
pani Ewa i jej trzy córki:
Wiktoria, Oliwia i Basia.
Mąż kobiety po latach
życia w...
8:55 Septagon (50) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen –
Piekielna Kuchnia 5 (46)
reality show
11:25 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda: Sport (3)
serial dokumentalny
11:55 Galileo (730);
program
popularnonaukowy,
którego twórcy prezentują
rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
12:55 Detektywi w akcji
(141) serial fabularnodokumentalny
POLSAT SPORT
13:55 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
6:00 Siatkówka mężczyzn:
14:55 Gliniarz i prokurator
PlusLiga; mecz : Aluron
(45) serial kryminalny
Virtu Warta Zawiercie 15:55 Gliniarz i prokurator
Indykpol AZS Olsztyn
(46) serial kryminalny
16:55 Policjantki i Policjanci
8:30 Magazyn koszykarski;
(506) serial obyczajowy
program poświęcony
18:00 Septagon (51) serial
ekstraklasie mężczyzn.
kryminalny
Skróty spotkań ostatniej
19:00 Policjantki i Policjanci
kolejki, analizy i
(507) serial obyczajowy
zapowiedzi meczów oraz
20:00 Sprawiedliwi –
wywiady.
Wydział Kryminalny (271)
9:00 Siatkówka mężczyzn:
serial kryminalny
PlusLiga; mecz : GKS
21:05 Miecz zemsty; film
Katowice - Jastrzębski
przygodowy, Wielka
Węgiel
Brytania 2015. Po bitwie
11:30 Trans World Sport;
pod Hastings w 1066 roku
magazyn poświęcony
do wioski, znajdującej się
najciekawszym
na ziemiach podbitych i
wydarzeniom w sporcie.
okupowanych przez
Co tydzień poznajemy
Normanów, przybywa
wybitnych zawodników i
tajemniczy...
ich osiągnięcia.
23:00 Gatunek 2; horror SF,
12:30 Piłka nożna: Fortuna
USA 1998
1. liga; mecz : Raków
1:00 Żona dla milionera (4)
Częstochowa - Bruk-Bet
reality show. Patti Stanger
Termalica Nieciecza
jest doświadczoną swatką,
14:30 Siatkówka mężczyzn:
założycielką
PlusLiga; mecz : Asseco
ekskluzywnego Klubu
Resovia Rzeszów - Cerrad
Milionerów, w którym
Czarni Radom
mężczyźni sukcesu
17:30 Siatkówka mężczyzn:
poznają swoje przyszłe
1. liga; mecz : BBTS
żony.
Bielsko-Biała - MKS
2:05 Interwencja; magazyn
Ślepsk Suwałki
reporterów
20:30 Siatkówka mężczyzn: 2:25 Interwencja; magazyn
PlusLiga; mecz : ONICO
reporterów
Warszawa - Chemik
2:40 Top 10 - lista
Bydgoszcz
przebojów; program
22:55 Sporty walki: KSW 47:
muzyczny
News; program
3:40 Top 10 - lista przebojów
informacyjny
4:40 Top 10 - lista przebojów
5:45 Telezakupy TV Okazje;
23:00 Boks
magazyn reklamowy
0:30 Boks

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 20
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
20.03.1988
07:45 Chłopi; odc. 5/13 Gody; serial TVP
08:40 Ale nam się
wydarzyło... Jan Paweł
II; odc. 9; rozmowa
08:55 Archiwum zimnej
wojny – Niebezpieczny
wirus popkultury;
magazyn
09:35 Historia Polski –
Historia Kowalskich; film
dokumentalny
10:40 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Rudolfa
Hessa; cykl dokumentalny
11:10 Jego imię; Polska.
Tadeusz Kościuszko; film
dokumentalny
12:10 Polska Kronika
Filmowa 1991 - Wyd. 7
12:25 Czas honoru; odc. 3
Przydział; serial TVP
13:25 Wszystkie kolory
świata – Bali. Azjatycka
legenda; serial
dokumentalny Francja
(2008)
14:30 Lista Sendlerowej;
film dokumentalny; Polska
(2001); reż.:Michał
Dudziewicz
15:30 Tajna broń Japonii;
film dokumentalny Wielka
Brytania (2009);
reż.:Masumi Mizunuma
16:35 Historia Polski –
Generał Polskich Nadziei
– Władysław Anders; cz.
1; dokument
fabularyzowany
17:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Listy z daleka
18:15 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 67;
magazyn
18:45 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
7; cykl dokumentalny
18:55 Chłopi; odc. 7/13 Bór; serial TVP
20:00 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 8/8;
film dokumentalny USA
(2016)
21:00 W poszukiwaniu
Wikingów; odc. 3/3; serial
dokumentalny Wielka
Brytania (2012)
22:00 Weterani. Wyrwani
śmierci; /8/; cykl
dokumentalny
22:35 Kamień na kamieniu;
dramat; Polska (1995);
reż.:Ryszard Ber
00:25 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Cicero; cykl
dokumentalny
01:30 Encyklopedia II wojny
światowej – Żukow; cykl
dokumentalny
01:55 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Listy z daleka
02:30 Dziennik telewizyjny –
20.03.1988
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TVP1
05:25 TELEZAKUPY
06:00 Jeden z dziesięciu;
8/111; teleturniej
06:35 Jaka to melodia?
07:05 Elif; s.III; odc. 449;
serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny;
Na żywo
08:40 Blondynka; s.IV; odc.
41 - Nocne rozmowy;
serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.VIII;
odc. 93 - Klątwa mumii;
serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.V;
odc. 57 - Gwiazdeczka;
serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc.
192; telenowela
historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Wójt roku – 2018 sylwetki; felieton
12:40 To się opłaca;
magazyn
12:55 Natura w Jedynce –
Życie w powietrzu.
Zatłoczone niebo; cykl
dokumentalny Wielka
Brytania (2015)
14:00 Elif; s.III; odc. 450;
serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 103
16:05 Wieczna miłość; s.II;
odc. 139; serial; Turcja
(2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3453;
telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc.
193; telenowela
historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu;
9/111; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn; Na
żywo
20:30 Piłka nożna –
Eliminacje EURO 2020
(studio)
20:35 Piłka nożna –
Eliminacje EURO 2020:
Austria –; Polska
23:00 Magazyn kryminalny
997; magazyn
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz
i Kłopotowski komentują
świat; talk-show
01:40 Bez tożsamości; odc.
26; serial Hiszpania
(2016)
02:30 Kompania X; s.III; odc.
24; serial Kanada (2015)
03:25 Sprawa dla reportera
04:20 Magazyn śledczy Anity
Gargas; magazyn
04:50 Notacje; cykl
dokumentalny

TVP2
05:10 Koło fortuny; odc. 240
ed. 4; teleturniej
05:50 Na dobre i na złe; odc.
736; serial TVP
06:50 Operacja Zdrowie!;
magazyn medyczny
07:20 Na sygnale; odc. 24;
serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia
07:55 Pytanie na śniadanie w tym: Panorama i
Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie
Extra (320)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc.
137 „Płoną góry, płoną
lasy” sezon 6; serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc.
2026; serial obyczajowy
TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 241
ed. 4; teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc.
48; serial obyczajowy
Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc.
736; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski – nowy rozdział;
odc. 57; serial, Niemcy
(2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 454
ed. 6; teleturniej
16:35 Familiada; odc. 2475;
teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc.
31 „Urodziny Kacperka”;
serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia
19:15 Muzeum Polskiej
Piosenki; /55/ - „Cień
wielkiej góry” - Budka
Suflera
19:20 Muzeum Polskiej
Piosenki; /50/ - „Ten wasz
świat” - Oddział Zamknięty
19:35 Barwy szczęścia; odc.
2026; serial obyczajowy
TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc.
2027; serial obyczajowy
TVP
20:45 The Good Doctor; s.II;
odc. 31; serial obyczajowy
USA (2017)
21:40 Wszystko o Stevenie;
USA (2009); reż.:Phil
Traill; wyk.:Sandra
Bullock, Thomas Huden
Church, Bradley Cooper
23:25 Na sygnale; odc. 224
„Dużo miłości”; serial
fabularyzowany TVP
23:55 Dziewczyna z
sąsiedztwa; komedia;
USA (2004)
01:50 La La Poland;
program rozrywkowy
02:20 Riviera; odc. 1; serial;
Wielka Brytania (2017)
03:20 Art Noc – Koncert
muzyki z filmów Andrzeja
Wajdy –
„Scoring4Wajda”

POLSAT
6:00 Nowy dzień; program
informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy
(678) serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(679) serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (100) serial
paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (863)
serial paradokumentalny
12:00 Gliniarze (144) serial
paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (845)
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2847) serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (891)
serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (314)
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (304) serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2848) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (411) serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego i jego rodziny
oraz sąsiadów
Paździochów i Boczka.
Kiepscy obchodzą 40.
rocznicę ślubu.
20:05 Nasz nowy dom (134)
reality show
21:10 Przyjaciółki (150)
serial obyczajowy
22:15 Ślad (44) serial
kryminalny
23:15 Ktoś całkiem obcy;
thriller, USA 2007.
Dziennikarka śledcza
Rowena Price spotyka
swoją dawno niewidzianą
przyjaciółkę, która
namawia ją, by zajęła się
sprawą pewnego szefa
agencji reklamowej,
Harrisona Hilla. Kiedy
tydzień później dziewczyna
zostaje znaleziona martwa,
dziennikarka rozpoczyna
prywatne śledztwo. Sądzi,
że za śmiercią kobiety stoi
właśnie Hill. Rowena
postanawia zdobyć
dowody przeciwko niemu.
Z pomocą błyskotliwego
asystenta Milesa Haleya
przenika do środowiska
Harrisona. Jako Katherina
zatrudnia się w jego
agencji, a jako Weronika
prowadzi z nim
internetowy flirt…
1:30 Zakończenie programu
(przerwa techniczna)

TVN
05:10 Uwaga! (5618) program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 3
(8/12) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10
(11/40) - program
08:00 Dzień Dobry
TVN (2417) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1008)
- program obyczajowy
12:00 Szpital (897) program obyczajowy
13:00 Szkoła (660) program
14:00 19 + (361) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 2
(8/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (661) program
16:30 19 + (362) - program
17:00 Szpital (898) program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1009)
- program obyczajowy
19:00 Fakty (7750)
19:35 Sport (7733)
19:45 Pogoda (7730)
19:49 Raport smogowy poznaj kolory
powietrza (123)
19:50 Uwaga! (5619) program
20:10 Doradca smaku 10
(12/40) - program
20:15 Na Wspólnej
17 (2845) - serial
obyczajowy
20:55 Milionerzy (243) program
21:30 Kuchenne rewolucje
19 (4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:30 Chłopaki nie płaczą komedia 1999. Kuba
Brenner (Maciej Stuhr)
jest młodym, dobrze
zapowiadającym się
skrzypkiem, który w
wyniku splotu wyjątkowo
niekorzystnych
okoliczności zostaje
wplątany w gangsterskie
porachunki. Wszystko
zaczyna się, kiedy Kuba
zgadza się pomóc
swojemu nieśmiałemu i
zakompleksionemu
przyjacielowi, Oskarowi
(Wojciech Klata) w
skorzystaniu z usług
agencji towarzyskiej. Po
wieczorze spędzonym z
dwiema dziewczynami w
mieszkaniu wujka Oskara,
okazuje się, że chłopcy nie
byli odpowiednio
przygotowani
finansowo…
00:30 Odwróceni. Ojcowie i
córki (4/8) - program
01:35 Uwaga! (5619) program
01:55 Moc Magii (431) program

TV PULS
06:00 Słodka miłość;
telenowela, Argentyna
2012; odc. 4
07:00 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 182
08:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 40
09:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1997
10:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 3
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial, 2018
13:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2013; odc. 4
14:00 Zaklinaczka duchów;
serial fabularny, 2006;
odc. 28-29
16:00 Rodzinny interes;
odc. 13-14
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; odc. 164-165
20:00 To nie tak jak myślisz,
kotku; komedia, Polska
2008. Przystojny
neurochirurg Filip
Hoffman postanawia
spędzić grzeszny weekend
z młodą pielęgniarką
Dominiką. Niestety te
plany może pokrzyżować
żona. Doktor Filip obmyśla
więc misterny plan i, pod
pretekstem udziału w
sympozjum naukowym
chirurgów, rezerwuje
apartament dla dwojga w
sopockim hotelu…
22:05 To już jest koniec;
komedia, USA 2013. W
Los Angeles
niespodziewanie dochodzi
do serii apokaliptycznych
wydarzeń, w wyniku
których szóstka przyjaciół
zostaje uwięziona w domu
jednego z nich z
niewielkim zapasem
jedzenia i wody. Okazuje
się, że czeka ich tam
niebezpieczna walka o
przetrwanie, a ich przyjaźń
zostaje wystawiona na
próbę.
00:15 Maksimum ryzyka;
akcja, USA 1996. Policjant
Alain Moreau (JeanClaude Van Damme) traci
swojego brata bliźniaka.
Chcąc dowiedzieć się
dlaczego zginął przyjmuje
jego tożsamość i wkracza
w świat rosyjskiej mafii.
02:15 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 19
02:55 Kuchnia na Maksa;
serial fabularny, Rosja
2012; odc. 20
03:45 Taki jest świat; factual,
Polska 2019
04:25 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:00 Dyżur; factual, Polska
2010; odc. 19
05:25 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 8

TVP SERIALE
05:45 Korona królów; odc.
141; telenowela
historyczna TVP
06:15 Na sygnale; odc. 20;
serial fabularyzowany TVP
06:45 Na sygnale; odc. 21;
serial fabularyzowany TVP
07:20 Czarne chmury; odc.
6/10 - Intryga; serial TVP
08:25 M jak miłość; s.I odc. 1012; serial TVP
09:25 Stulecie Winnych;
odc. 2; serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.II - odc.
49 „Jesienny blues”; serial
komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.II - odc.
50 „Boscy u doktora”;
serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.II; odc. 21 Jesienna burza; serial
obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.II; odc. 22 Diler pierogów; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 164 - Miłość po grób;
serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 165 - Piotruś Pan;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
254 Dziadek; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 21;
serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.II; odc. 23 Do dobrego lepiej
przymusić; serial
obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; s.II; odc. 24 Siła władzy; serial
obyczajowy TVP
18:50 Bulionerzy; odc. 48 Brzemię oglądalności;
serial komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIII
- odc. 166 - Pogubieni;
serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.X;
odc. 121 - Na prośbę
matki; serial kryminalny
TVP
21:20 Ranczo; s.II; odc. 25 Plan awaryjny; serial
obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.II; odc. 26 Zgoda po polsku; serial
obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; s.XIII;
odc. 167 - Diabelski
śmiech; serial kryminalny
TVP
00:20 Echo serca; odc. 4;
serial TVP
01:15 Instynkt; odc. 8 „Wiatr
we włosach”; serial
kryminalny TVP
02:05 Instynkt; odc. 9
„Sąsiedzi”; serial
kryminalny TVP
02:55 Czarne chmury; odc.
6/10 - Intryga; serial TVP
03:55 M jak miłość; s.I; odc.
1012; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.II; odc.
49 „Jesienny blues” serial
komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
06:40 Familiada; odc. 2483;
teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy
– Kiszona kapusta zdrowie z beczki; magazyn
kulinarny
07:45 Postaw na milion; s.I;
odc. 130; teleturniej
08:45 Prywatne życie
zwierząt; reportaż
09:15 Koło fortuny; odc. 429
ed. 6; teleturniej
09:50 Dwoje i ich boje (2);
program rozrywkowy
10:55 Muzeum Polskiej
Piosenki; /117/ - „Lubię
wracać tam gdzie byłem” Zbigniew Wodecki
11:10 Familiada; odc. 2483;
teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej;
/76/; teleturniej
12:10 Życie to Kabaret –
Kinoteatr Mumio;
widowisko rozrywkowe
13:15 Życie to Kabaret –
Dobry wieczór z Neo Nówką - Ale jaja
14:20 The Wall. Wygraj
marzenia; /14/; teleturniej
15:15 Kabaretowa Mapa
Polski – Lubuskie warte
zachodu – wino, kabaret i
śpiew (1-2); widowisko
rozrywkowe
17:25 Kabaretowa Mapa
Polski – XVIII Mazurska
Noc Kabaretowa
Mrągowo - Moda na
swetry - The Best of;
widowisko
18:20 Okrasa łamie przepisy
– Nieznany burak
cukrowy; magazyn
kulinarny
18:55 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (98) Indiańskie amory; cykl
reportaży
19:25 Makłowicz w podróży
– Podróż 43 Kanada Quebeck (163) Montreal;
magazyn kulinarny
19:55 Rodzina wie lepiej;
/77/; teleturniej
20:30 Big Music Quiz –
Sławomir Big Music Quiz;
/4/; teleturniej muzyczny
21:35 Kabaretowy Klub
Dwójki (40) - Moda;
widowisko rozrywkowe
22:35 Kabaret za kulisami
23:35 Dzięki Bogu już
weekend; s.III (34);
program rozrywkowy
00:40 Koło fortuny; odc. 428
ed. 6; teleturniej
01:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów - Policjant;
program rozrywkowy
01:35 Kabaretowa Mapa
Polski – Wielki Turniej
Kabaretowy - Kraków
kontra reszta świata (1-3);
widowisko
04:20 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie –
Anna German; widowisko
rozrywkowe

TVN7
04:45 Gotowe na wszystko
IV (4/17) - serial, USA
05:45 Ukryta prawda
(Chorobliwa zemsta) (513)
- program obyczajowy
06:45 Sąd rodzinny (Wojna
rozwodowa) (37/52) program sądowy
07:45 Szpital (235) program obyczajowy
08:45 Big Brother (3/65) program
09:40 Doradca smaku 10
(9/40) - program
09:50 Big Brother Pobudka
(3/30) - program, live
09:55 Zakochani po uszy
(39/120) - program
10:30 Mango Telezakupy
12:05 19 + (44/165) program
12:35 Ukryta prawda
(Najlepszy wzór) (299) program obyczajowy
13:35 Big Brother
Popołudnie (3/30) program, live
13:40 Sąd rodzinny (Miłosna
pułapka) (38/52) program sądowy
14:40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (Potrzebuję
więcek pieniędzy)
(75/116) - program
sądowy
15:40 Szpital (236) program obyczajowy
16:40 Big Brother
Podwieczorek (3/30) program, live
16:45 Gotowe na wszystko
IV (5/17) - serial, USA
17:40 Przyjaciele (21/24) serial komediowy, USA
18:10 Singielka (6/57) serial
18:45 Singielka (7/57) serial
19:20 Doradca smaku 10
(13/40) - program
19:30 Zakochani po uszy
(40/120) - program
20:00 Big Brother (4/65) program
21:00 Norbit - komedia,
USA 2007. „Nazywam się
Norbit Albert Rice i byłem
sierotą ...” Tak zaczyna się
historia Norbita (Eddie
Murphy) wychowanego
przez pana Wonga (Eddie
Murphy) w sierocińcu i
restauracji Golden
Wonton. To właśnie tam
Norbit poznał swoją
bratnią duszę, uroczą Kate
(Thandie Newton). Tych
dwoje było nierozłącznych
do momentu, kiedy Kate
została adoptowana i
opuściła Norbita, aby
rozpocząć nowe życie…
23:15 Big Brother Nocą
(4/52) - program
23:50 Książę w Nowym
Jorku - komedia,
USA 1988
02:15 Moc Magii (431) program

TVN STYLE
05:10 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (11/12) program lifestylowy
05:55 Subiektywny ranking
naj… (6) - program
06:30 Ugotowani 8 (43) program
07:05 Ugotowani 8 (44) program
07:40 Sablewskiej sposób
na modę 6 (11/13) program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 4
(3/12) - program
09:25 W czym do ślubu? 2
(5/10) - reality show
10:00 I nie opuszczę cię aż
do ślubu 7 (4/8) - reality
show
10:45 Perfekcyjna Pani
Domu 4 (5/13) - program
11:45 Kuchenne rewolucje
16 (4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy
Gessler 3 (3/8) - program
13:20 Sztuka mięsa (11/12)
- program
13:50 Patenciary (3/8) program
14:25 Pogromcy
medycznych mitów
15:25 Miłość od kuchni
16:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 6 (6/13) program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (1/10) program lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje
15 (2/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 6 (4/8) - reality
show
19:40 Ugotowani 8 (45) program
20:15 Ugotowani 8 (46) program
20:50 W czym do ślubu 4
(4/12) - reality show
21:20 Panny młode ponad
miarę
22:25 Pani Gadżet 17 (3/12)
- magazyn
23:00 Sablewska od stylu.
Na okazję (3/12) program rozrywkowy
23:45 Pogromcy
medycznych mitów
00:45 W roli głównej (3/6) talk show
01:15 Subiektywny ranking
naj… (6) - program
01:45 Wiem, co jem 4
(7/15) - magazyn
02:15 Wiem, co jem 6
(6/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 6
(7/16) - magazyn
03:15 Najsztub słucha Anna Grodzka (6) - talk
show
03:45 Najsztub słucha Magda Gessler (1/6) - talk
show
04:15 Najsztub słucha Joanna Krupa (2/6) - talk
show
04:45 Najsztub słucha Agnieszka Szulim (3/6) talk show

TVP SPORT
05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Piłka nożna; Polska jesień 2018 - skróty
meczów
08:10 piłka nożna Eliminacje EURO 2020 zapowiedź 1 i 2 kolejki
10:00 Skoki Narciarskie - PŚ
- Vikersund - podsumow.
11:50 strongman - Liga
Mistrzów
12:50 Łyżwiarstwo figurowe
- MŚ, Japonia - program
dowolny par sportowych
14:45 Skoki Narciarskie Puchar Kontynentalny,
Zakopane - podsumow.
16:20 Skoki Narciarskie - PŚ
- Vikersund - podsumow.
18:05 Piłka nożna Eliminacje EURO 2020 studio
20:05 Piłka nożna Eliminacje EURO 2020:
Austria; Polska (studio)
20:35 Piłka nożna Eliminacje EURO 2020:
Austria; Polska
23:35 Sportowy Wieczór
00:15 Piłka nożna Eliminacje EURO 2020:
Austria; Polska
02:30 Retro w TVP Sport
04:30 Boks
05:25 Sportowy Wieczór

POLSAT SPORT
6:00 Siatkówka kobiet: Liga
Siatkówki Kobiet; mecz:
DPD Legionovia
Legionowo - BKS PROFI
CREDIT Bielsko-Biała
8:30 Atleci; magazyn
9:00 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: GKS
Katowice - Jastrzębski
Węgiel
11:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: Asseco
Resovia Rzeszów - Cerrad
Czarni Radom
13:30 Siatkówka mężczyzn:
PlusLiga; mecz: ONICO
Warszawa - Chemik
Bydgoszcz
15:50 Piłka nożna:
Eliminacje Mistrzostw
Europy; mecz: Kazachstan
- Szkocja
18:00 Piłka nożna:
Eliminacje Mistrzostw
Europy; studio
20:35 Piłka nożna:
Eliminacje ME; mecz:
Austria - Polska
22:50 Piłka nożna:
Eliminacje ME; studio
23:30 Piłka nożna:
Eliminacje ME; magazyn
0:25 Sporty walki: KSW 47:
News; program
informacyjny
0:30 Piłka nożna: Eliminacje
Mistrzostw Europy; mecz:
Izrael - Słowenia
2:30 Sporty walki: KSW 40:
Dublin; walka: Mariusz
Pudzianowski - Jay Silva

TV4
6:00 Buffy, postrach
wampirów (18) serial
przygodowy
7:05 Przygody Kota w
Butach (68) serial
animowany
7:35 Przygody Kota w
Butach (69) serial
animowany
7:55 Nasz nowy dom (69)
reality show. Katarzyna od
rozwodu z mężem
alkoholikiem mieszka z
dziećmi w starym domu
odziedziczonym po ojcu.
W budynku nie ma
bieżącej...
8:55 Septagon (51) serial
kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen –
Piekielna Kuchnia 5 (47)
reality show. Kolejna
edycja kulinarnego show.
Wojciech Modest Amaro
znowu rzuci wyzwanie
doświadczonym kolegom
po fachu i amatorom
gotowania. Czternaścioro
zawodników staje...
11:25 Anatomia głupoty
według Richarda
Hammonda: Sport (4)
serial dokumentalny
11:55 Galileo (731);
program
popularnonaukowy,
którego twórcy prezentują
rozmaite ciekawostki z
różnych stron świata.
12:55 Detektywi w akcji
(142) serial fabularnodokumentalny
13:55 STOP Drogówka;
magazyn policyjny
14:55 Gliniarz i prokurator
(47) serial kryminalny
15:55 Gliniarz i prokurator
(48) serial kryminalny
16:55 Policjantki i Policjanci
(507) serial obyczajowy
18:00 Septagon (52) serial
kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci
(508) serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi –
Wydział Kryminalny (272)
serial kryminalny
21:00 Air America; film
sensacyjny, USA 1990
23:30 Kobiety i mafia (5)
serial dokumentalny.
Dokument pokazujący
mroczny świat polskiej
mafii. Poznamy historie
opowiadane z
perspektywy kobiet,
których życie uległo
dramatycznej zmianie za
przyczyną kontaktów...
0:35 Zagadkowe zgony (1)
serial dokumentalny. Cykl
programów
opowiadających o
najdziwniejszych, nagłych
zgonach.
1:00 Przerwa techniczna

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 21
marca; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny –
21.03.1988
07:45 Chłopi; odc. 6/13 Ogień; serial TVP
08:50 Historia Polski –
Generał Polskich Nadziei
- Władysław Anders; cz. 1;
dokument fabularyzowany
09:50 Po PRLu; cykl
reportaży
10:20 Sensacje XX wieku –
Afganistan cz. 1; cykl
dokumentalny
10:55 Amerykańska broń;
odc. 2 Od zamka
skałkowego do
kapiszonowego; serial
dokumentalny Kanada
(2013)
12:00 Polska Kronika
Filmowa 1992 - Wydanie
7; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 4
Przysięga; serial TVP
13:20 Źródła naszej
cywilizacji; odc. 5/6;
serial dokumentalny
Wielka Brytania (2010)
14:25 Bizancjum: opowieść
o trzech miastach; odc.
1/3; film dokumentalny
Wielka Brytania (2013)
15:30 Pancerni pogromcy
Hitlera; odc. 1/2; film
dokumentalny Wielka
Brytania (2013)
16:30 Historia Polski –
Generał Polskich Nadziei
– Władysław Anders; cz.
2; dokument fabularyz.
17:40 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Skarb z
rzecznych odmętów - finał
18:10 Taśmy bezpieki; odc.
13 ORMO
18:40 Polska Kronika
Filmowa 1993 - Wydanie
7; cykl dokumentalny
18:55 Chłopi; odc. 8/13 Gospodynie; serial TVP
20:00 Cała prawda o
Grekach; odc. 2/2; serial
dokumentalny Wielka
Brytania (2013)
21:10 Normandia. Ostatni
bohaterowie desantu;
odc. 2/2; film dokum.
Wielka Brytania (2013)
22:10 Spór o historię –
Władcy polscy: Henryk
Walezy; debata
22:50 Szerokie tory Szerokie tory. Krymscy
Tatarzy
23:25 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 8/8;
film dokum. USA (2016)
00:20 Sensacje XX wieku –
Operacja Odessa cz. I
01:20 Encyklopedia II wojny
światowej – Strażnicy
morza; cykl dokumentalny
01:45 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Skarb z
rzecznych odmętów - finał
02:20 Dziennik telewizyjny –
21.03.1988

