
Nieopłacone składki

Długi przedsiębiorców  
zostaną umorzone?

W  biurze  Rzecznika  Małych 
i  Średnich  Przedsiębiorców  Ada-
ma Abramowicza powstał projekt 
ustawy, który mówi o umorzeniu 
należności  z  tytułu  nieopłaco-
nych składek przez osoby prowa-
dzące  pozarolniczą  działalność. 
Zgodnie z pomysłem przedsiębior-
cy mieliby 24 miesiące na złoże-
nie wniosku o abolicję. 

O całej sprawie poinformował Dzien-
nik Gazeta Prawna. Rzecznik małych i 
średnich przedsiębiorców tłumaczy, że 
ustawa umorzeniowa jest niezbędna, 
bo tysięcy przedsiębiorców nie stać na 
zapłacenie wysokiej zryczałtowanej 
składki. Zgodnie z pomysłem, z możli-
wości umorzenia długów wobec ZUS 
będzie mógł skorzystać na swój wnio-
sek prowadzący pozarolniczą działal-
ność w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 
31 grudnia 2018 r. - Umorzenie obej-
mie nieopłacone składki nie tylko na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 
ale także wypadkowe, zdrowotne oraz 
Fundusz Pracy. Abolicja będzie doty-
czyć zarówno głównego zadłużenia z 
tytułu składek, jak i należnych od nich 
odsetek za zwłokę, opłat prolongacyj-
nych, kosztów upomnienia, opłat do-

datkowych, a także kosztów egzeku-
cyjnych naliczonych przez dyrektora 
oddziału ZUS, naczelnika urzędu skar-
bowego lub komornika sądowego – 
wylicza Dziennik Gazeta Prawna. 
Umorzeniu miałyby podlegać także te 
należności, które przed wejściem w ży-
cie ustawy, zostały rozłożone na raty i 
nie zostały opłacone do dnia złożenia 
wniosku o umorzenie.

Pomysłodawcy przewidują, że na 
złożenie odpowiedniego wniosku 

przedsiębiorca będzie miał 24 miesiące 
od momentu wejścia w życie ustawy. 
Co ciekawe, jak donosi gazeta, z wnio-
skiem o umorzenie należności mogliby 
wystąpić m.in. spadkobiercy zmarłego 
przedsiębiorcy.

Co dalej stanie się z projektem usta-
wy? Może albo trafić do konsultacji 
międzyresortowych oraz społecznych, 
albo od razu do Sejmu jako projekt po-
selski. 

Oprac. Katarzyna Gwara

ZUS

Po emeryturę z Wielkiej 
Brytanii do Częstochowy
W częstochowskim oddziale ZUS otwarto Wydział Realizacji Umów Między-

narodowych. To jedyna taka komórka w województwie śląskim. Do jej zadań 
należy wyliczanie świadczeń emerytalno-rentowych dla osób, które pracowa-
ły w Wielkiej Brytanii.

Ciąg dalszy na str. 3

Jest podpis prezydenta

Kasy fiskalne online od 
2019 roku

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która umożliwia wprowadzenie kas 
online do elektronicznego  raportowania  sprzedaży. Przedsiębiorcy nie muszą 
się jednak spieszyć. Tradycyjne urządzenia będą wycofywane stopniowo. Bez-
względny obowiązek posiadania kasy online będzie dotyczył wszystkich do-
piero od stycznia 2023 roku. 
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Masz problem?

Paliwa

Ceny na stacjach 
wciąż w górę

Kierowcy podjeżdżający na stacje, spoglą-
dając  na  ceny  paliw,  przecierają  oczy  ze 
zdumienia – tak drogo nie było już dawno. 
I nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja mia-
ła ulec poprawie. A w perspektywie mamy 
przecież  wyjazdy  na  święta  Wielkanocne, 
majówkę, wakacje...

Tuż przed niemal każdym świętem, czy dłuż-
szym weekendem w naszym kraju niejeden kie-
rowca, nauczony doświadczeniem, wypełniał swój 
bak paliwem kilka dni wcześniej. Jednak w tym 
roku taka praktyka na nic się może zdać. Ceny na 
stacjach paliw rosną niemal z dnia na dzień – i tak 
od połowy marca. 

Analitycy przekonują, że niekorzystna sytuacja 
będzie się utrzymywać.  Magiczna bariera 5 zł  za 
litr praktycznie w całym kraju już dawno została 
przekroczona. 

Podwyżki najbardziej odczuwają właściciele sa-
mochodów z silnikiem benzynowym. 10 kwietnia 
średnie ceny detaliczne paliw ukształtowały się na 
poziomie: olej napędowy 5,13 zł/l; benzyna 95-ok-
tanowa 5,04 zł/l i autogaz 2,16 zł/l. Jeśli chodzi o 
ten ostatni, to jego cena wzrosła jedynie o symbo-
liczny grosz. 

Co ciekawe, najtaniej jest w województwie ślą-
skim. Średnio za litr oleju napędowego zapłaci-
my 5,03 zł (+1 gr/l), a za benzynę 4,94 zł/l (+5 
gr/l). Najdrożej jest natomiast w województwie 
podkarpackim i zachodniopomorskim. Analitycy 
twierdzą, że ceny wzrosną jeszcze o kilka groszy 
– nawet do 5,40 zł za litr PB98, blisko 5,10 zł za 
PB95 i 5,20 zł za olej napędowy.

Katarzyna Gwara
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Jest podpis prezydenta

Kasy fiskalne online 
od 2019 roku

Dokończenie ze str. 1
W jakim celu

Kasy online będą wyposażone w funk-
cję umożliwiającą przekazywanie – w spo-
sób automatyczny i bezpośredni – danych 
do szefa Krajowej Administracji Skarbo-
wej (szef KAS), czyli do Centralnego Repo-
zytorium Kas. Informacje, które tam tra-
fią pozwolą na ustalenie wysokości sprze-
daży i kwot podatku należnego, stawki 
VAT, rodzaju towaru/usługi, a także go-
dziny dokonania transakcji. Fiskus nie 
pozna jednak danych konsumentów na-
bywających towary czy usługi. Informacje 
z kas stworzą w praktyce elektroniczny 
obraz paragonów. Zgromadzone w ten 
sposób dane służyć będą do celów anali-
tycznych i kontrolnych. Poza tym umożli-
wią one dokonywanie szczegółowych ana-
liz zmierzających do ustalenia ryzyka, że 
dany podatnik nie ewidencjonuje swojej 
sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewi-
dencjonuje tylko część tej sprzedaży. 
Dzięki danym będzie można sprawdzić na 
przykład, czy dana firma wykazuje po-
ziom sprzedaży podobny do podmiotów 
z tej samej branży działające w miejsco-
wości o podobnej liczbie mieszkańców. 
Ma to być jedno z najważniejszych narzę-
dzi do walki z tzw. szarą strefą.

Od kiedy i dla kogo?
Proces wymiany kas będzie przebiegał 

stopniowo. Obowiązkowo, od stycznia 
2020 roku, będą musieli z nich korzy-
stać:
l przedsiębiorcy świadczący usługi na-

prawy pojazdów silnikowych oraz mo-
torowerów, w tym naprawy opon, ich 

zakładania, bieżnikowania i regenero-
wania, oraz w zakresie wymiany opon 
lub kół dla pojazdów silnikowych oraz 
motorowerów

l przedsiębiorcy sprzedający benzynę sil-
nikową, olej napędowy oraz gaz prze-
znaczony do napędu silników spalino-
wych.
Po pół roku dołączy kolejna grupa 

przedsiębiorców. Od lipca 2020 obowiąz-
kową rejestrację sprzedaży na kasie onli-
ne będą musieli prowadzić:
n przedsiębiorcy świadczący stałe lub se-

zonowo usługi związane z wyżywieniem 
– stacjonarne placówki gastronomicz-
ne oraz usługi w zakresie krótkotrwałe-
go zakwaterowania,

n przedsiębiorcy zajmujące się sprzedażą   
węgla, brykietu i podobnych paliw sta-
łych wytwarzanych z węgla, węgla bru-
natnego, koksu i półkoksu przeznaczo-
nych do celów opałowych.
W następnej kolejności – od stycznia 

2021 roku – kasy online będą obowiąz-
kowe dla przedsiębiorców świadczących 
usługi:
u fryzjerskie
u kosmetyczne i kosmetologiczne
u budowlane
u w zakresie opieki medycznej świadczo-

ne przez lekarzy dentystów
u prawnicze
u związane z działalnością obiektów słu-

żących poprawie kondycji fizycznej – 
wyłącznie w zakresie wstępu.
Bezwzględny obowiązek posiadania 

kasy online będzie dotyczył wszystkich 
dopiero od stycznia 2023 roku. 

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
ZUS

Po emeryturę z Wielkiej 
Brytanii do Częstochowy
Dokończenie ze str. 1

To pierwszy taki wydział w na-
szym województwie obliczający 
świadczenie z uwzględnieniem 
okresów ubezpieczenia w innym 
państwie. Wydziały Realizacji 
Umów Międzynarodowych (tzw. 
RUM) to wyspecjalizowane komórki 
Centrali ZUS zajmujące się m.in. 
ustalaniem prawa i wyliczaniem 
świadczeń emerytalno-rentowych 
dla osób, które pracowały w Polsce 
i za granicą. Działają na podstawie 
unijnych regulacji z zakresu koor-
dynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego w obszarze emerytur 
i rent.

Częstochowski RUM właśnie roz-
począł swoje funkcjonowanie i już 
może rozpatrywać wnioski o przy-
znanie emerytur, rent z tytułu nie-
zdolności do pracy i rent rodzin-
nych dla osób zamieszkałych 
w Wielkiej Brytanii oraz osób po-
siadających okresy ubezpieczenia 
w państwa członkowskich Unii Eu-
ropejskiej i Europejskiego Stowa-
rzyszenia Wolnego Handlu, w tym 
ostatnio przebyte w Wielkiej Bryta-
nii. Ich obsługą zajmie się 25 pra-
cowników, którzy już wcześniej by-
li zatrudnieni w częstochowskim 
ZUS.

– Pracownicy nowego wydziału 
zostali przeszkoleni przez eksper-
tów z departamentu rent zagra-
nicznych oraz oddziału ZUS 
w Gdańsku, który już wcześniej 

rozpatrywał wnioski osób zatrud-
nionych lub zamieszkałych w Wiel-
kiej Brytanii mówi Beata Kopczyń-
ska, regionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa śląskiego. - 
Wnioski do częstochowskiego RUM 
będą przekazywane z gdańskiej 
jednostki, z departamentu rent za-
granicznych, ale mogą też bezpo-
średnio wpłynąć do częstochow-
skiego oddziału  – dodaje.

Liczba naszych rodaków pracu-
jących za granicą stale rośnie. We-
dług danych GUS aktualnie za gra-
nicą przebywa ponad 2,5 mln Pola-
ków. Jest to między innymi wynik 
otwarcia zachodnich rynków pracy 
po przystąpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Od kilku lat do ZUS 
wpływa coraz więcej wniosków 
o emerytury i renty od osób, które 
pracowały w Polsce i za granicą.

Stały wzrost liczby międzynaro-
dowych wniosków emerytalno-ren-
towych wymusił nie tylko rozbudo-
wę istniejących już komórek RUM, 
ale także tworzenie nowych. Do-
tychczas w całej Polsce działało 13 
komórek RUM: w Elblągu, Gdań-
sku, Łodzi, Nowym Sączu, Szczeci-
nie, Tarnowie, Warszawie, Toru-
niu, Bydgoszczy, Lublinie, Wał-
brzychu, Rzeszowie i Opolu.

Od 25 marca funkcjonują trzy 
nowe komórki – oprócz tej w Czę-
stochowie utworzono je również 
w Krakowie i Chrzanowie.

Katarzyna Gwara
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Koleje Śląskie

Kulturalne niespodzianki  
w pociągach

AKTUALNOŚCI

Jedna  z  ulubionych  fontann  – 
dziewczynka z gołębiami – przeszła po 
raz  pierwszy  w  życiu  renowację.  Po 
wszystkich  zabiegach  upiększających 
wróciła już do centrum miasta.

Od maja 2009 roku fontanna stoi w pa-
sażu środkowym III Alei, na wysokości Miej-
skiej Galerii Sztuki. Po 10 latach przeszła 
gruntowne czyszczenie. Dziewczynkę razem 
z gołębiami zdemontowała w porozumieniu 
z Urzędem Miasta ekipa techniczna Często-
chowskich Wodociągów S.A. Dobrze zapa-
kowana trafiła o swojego wykonawcy – fir-
my Brązart S.C. z Pleszewa z Wielkopolski, 
który zadbał o to by wyglądała jeszcze pięk-
niej. Przeszła czyszczenie, patynowanie i po 
wszystkich zabiegach upiększających wró-
ciła do centrum miasta.

Przy tej okazji przypominamy, że kon-

cepcję plastyczną fontanny opracował czę-
stochowski artysta malarz Władysław Ra-
tusiński. Dziewczynkę z brązu karmiącą 
gołębie wyrzeźbiła Ewa Maliszewska, au-
torka figurek do  oscarowego „Piotrusia 
i wilka” – filmu lalkowego, który powstał 
w łódzkiej wytwórni Se-ma-for.

Częścią fontanny jest niska ława z pia-
skowca „Długopole” w kształcie łuku, od-
dzielająca nieckę z otoczaków od strefy zie-
leni. Z kamieni w sezonie tryskają strumie-
nie wody według określonego programu, 
które w godzinach nocnych podświetlają 
reflektory typu LED. Fundatorem odlewu 
„Dziewczynka z gołębiami” są Częstochow-
skie Wodociągi S.A..

Fontanna,   podobnie jak pozostałe za-
cznie działać, tak jak w latach ubiegłych 
w pierwszy majowy weekend.

Katarzyna Gwara

Na medycznej mapie Częstocho-
wy pojawi  się miejsce,  na  który  z 
niecierpliwością  czekają  wszyscy 
stomicy zamieszkujący w regionie. 
17  kwietnia  fundacja  STOMAlife 
otwiera kolejny Punkt Konsultacyj-
no-Szkoleniowy,  czyli  placówkę, 
która powstaje z myślą o wsparciu 
stomików, ale również ich bliskich.

Wypadek, nowotwór, choroba Le-
śniowskiego-Crohna i zalecenie: wyła-
niamy stomię. Co roku ponad 6 tysię-
cy osób musi zmierzyć się z taką infor-
macją i obawą, jak dalej będzie wyglą-
dało ich życie. Szacuje się, że w Polsce 
żyje ponad 50 tysięcy osób z wyłonio-
ną stomią. Liczba ta wzrosła o 25% 
zaledwie w ciągu ostatnich 5 lat. Bio-
rąc pod uwagę, że tendencja zachoro-
wań na nowotwory, które są jedną z 
głównych przyczyn wyłaniania stomii, 
wciąż rośnie, prognozuje się, iż tego 
typu operacje również będą coraz 
częstsze.

Liczba operacji wyłonienia stomii 
rośnie z roku na rok. Niestety, po li-
kwidacji finansowania dla poradni 
stomijnych, brakuje miejsc, w których 
stomicy mogą znaleźć pomoc i wspar-
cie. - Fundacja STOMAlife stara się 
wypełniać tę lukę tworząc tzw. PKS-y, 
czyli miejsca takie, jak to, które po-
wstanie w Częstochowie. Zdajemy so-
bie jednak sprawę, że to zaledwie kro-
pla w morzu potrzeb – mówi Magda 
Piegat, wiceprezes Fundacji STOMAli-
fe, która działa na rzecz osób z wyło-
nioną stomią. A potrzeby są ogromne. 

Jak wynika z badań Fundacji STOMA-
life, ponad trzy czwarte stomików w ja-
kimś stopniu wycofuje się z życia spo-
łecznego w obawie przez odrzuceniem.

Punkt Konsultacyjno-Szkoleniowy 
przy ul. Armii Krajowej 12/30 w Czę-
stochowie rozpocznie swoją działal-
ność 17 kwietnia. Czynny będzie w 
dwie środy w miesiącu, w godzinach 
13.00–15.00. Punkt poprowadzi dok-
torantka, mgr pielęgniarstwa, specja-
lista pielęgniarstwa rodzinnego, pielę-
gniarka stomijna z długoletnim sta-
żem, z-ca Dyrektora Medycznego ‘’Ho-
spmed’’ Sp. z o.o. w Częstochowie i 
wykładowca – Irena Sikora-Mysłek. - 
Jestem bardzo szczęśliwa, że Często-
chowa zyska miejsce, w którym sto-
micy znajdą wsparcie w kwestii pielę-
gnacji stomii, ale również, a może 
przede wszystkim zrozumienie - mówi 
Irena Sikora-Mysłek. - Ze stomikami 
pracuję od wielu lat. Wiem, jak bardzo 
potrzebna jest profesjonalna pomoc 
na pierwszym etapie życia ze stomią i 
jak trudno ją uzyskać po likwidacji 
poradni stomijnych. Wiem też, że jeśli 
uda się pokonać bariery związane z 
negatywną stroną   stomii, często zni-
kają również inne lęki i można nadal 
cieszyć się życiem rodzinnym, zawo-
dowym i jak również społecznym – 
podsumowuje. 

Wszystkie osoby zainteresowane 
skorzystaniem z bezpłatnych konsul-
tacji, mogą umówić się na spotkanie 
w punkcie dzwoniąc pod numer 
514 600 222.

Katarzyna Gwara

Fontanna w III Alei

Dziewczynka z gołębiami 
wróciła na miejsce

W Częstochowie

Pomoc i wsparcie 
dla stomików

Miejskie Przedszkole nr 21

Kto wykona 
termomodernizację?

Myszków

Urodziny w policyjnej celi

Po Roku Studenta i EKO Roku 
przyszedł w czas na Rok Kultury 
–  pod  takim  hasłem  Koleje  Ślą-
skie  obchodzą  rok  2019.  Całość 
przedsięwzięcia opiera się na pię-
ciu  filarach: historii, sztuce, mu-
zyce, literaturze i teatrze.

Głównym założeniem akcji jest chęć 
przybliżania oferty kulturalnej regio-
nu za pomocą kolei. - Chcemy przy 
tym pokazać, że pociąg może być nie 
tylko środkiem transportu w drodze 
do pracy czy szkoły, stąd też część 
atrakcji będzie się odbywać właśnie 
na pokładach pociągów. Mamy na-
dzieję, że Koleje Śląskie staną się w 
ten sposób swego rodzaju łącznikiem 
pomiędzy jednostkami kultury, a 
mieszkańcami regionu.   Plany  Roku 
Kultury  wpisują się przy tym również 
w wydarzenia ważne dla całego regio-
nu, jak np.  100. Rocznica Wybuchu 
Powstań Śląskich  czy  Rok Stanisła-
wa Hadyny – wyjaśniają przedstawi-
ciele Kolei Śląskich. 

– Kultura to ogromny atut woje-
wództwa śląskiego. Obecny rok jest 
czasem szczególnym, w którym rozpo-
czynamy obchody setnej rocznicy wy-
buchu Powstań Śląskich, dlatego tak 
ważne jest dotarcie z tą informacją do 
jak najszerszego grona odbiorców. Po-
przez tę akcję chcemy także zachęcić 
mieszkańców regionu, by włączyli się 
w nurt wydarzeń kulturalnych i być 
może sami inspirowali kolejne – pod-
kreśla  Jakub Chełstowski, marsza-
łek województwa śląskiego.

Całość projektu została podzielona 
na pięć sekcji tematycznych. Znajdą 

się wśród nich: historia, sztuka, litera-
tura, muzyka i teatr. Dzięki temu wa-
chlarz proponowanych atrakcji będzie 
na tyle szeroki, by niemal każdy zna-
lazł w ofercie coś zgodnego z własnym 
gustem. Plan Roku Kultury   został też 
w miarę możliwości dostosowany do 
istotnych wydarzeń kulturalnych w 
naszym województwie.

Sporo ciekawostek czeka też na mi-
łośników literatury. - Planujemy m.in. 
odczyty fragmentów książek na pokła-
dach pociągów, wycieczki „tropem li-
teratury” oraz konkursy z nagrodami, 
dzięki którym będzie można poszerzyć 
swoją domową bibliotekę. Chcieliby-
śmy też, by nasze pociągi mogłyby się 
stać miejscem do kultywowania idei 
bookcrossingu. Dodatkowo w naszym 
kalendarzu   nie zabraknie rzecz jasna 
miejsca dla  Śląskich Targów Książki 
– podkreśla Wojciech Dinges, prezes 
Kolei Śląskich. Natomiast dzięki 
współpracy z księgarnią „TAK czy-
tam” z biletem Kolei Śląskich można 
nabyć książki z dodatkowym raba-
tem. Można z niego skorzystać do 
końca kwietnia. 

Na atrakcje mogą też liczyć miło-
śnicy teatru. Kilka dni temu na po-
dróżujących pociągami na odcinku 
Częstochowa – Gliwice czekała mała 
niespodzianka, przygotowana we 
współpracy z Teatrem Śląskim. Prze-
brani aktorzy odwiedzili pociągi, 
gdzie opowiadali o zbliżających się 
przedstawieniach i odpowiadali na 
pytania podróżujących. 

Świętowanie Roku Kultury będzie 
trwać aż do końca grudnia.

Katarzyna Gwara

Miasto  ogłosiło  prze-
targ na termomoderniza-
cję Miejskiego Przedszko-
la nr 21 przy ul. Przemy-
słowej.  Oferty  można 
składać do 24 kwietnia.

Inwestycja obejmie m.in. 
wykonanie docieplenia sys-
temowego z wyprawką tyn-
karską i malowanie budyn-
ku przedszkola, wykonanie 
nowego pokrycia zewnętrz-
nego dachu oraz ocieplenie 
stropu nad najwyższą kon-

dygnacją w budynku głów-
nym. W ramach prac zosta-
ną także zdemontowane 
okna w piwnicy oraz drzwi, 
zamontowany nowy system 
rynnowy i obróbki blachar-
skie, okna i drzwi zewnętrz-
ne. Ponadto wykonawca 
wyłoniony w postępowaniu 
przetargowym będzie zobo-
wiązany do wykonania opa-
ski wokół budynku i zada-
szenia nad wejściem oraz 
do rozbiórki budynku go-
spodarczego.

Jeśli uda się bez prze-
szkód wyłonić wykonawcę, 
roboty w budynku przed-
szkola mają się zakończyć 
jeszcze w tym roku – do 30 
września.

Zainteresowane firmy mo-
gą składać swoje oferty do 24 
kwietnia do godz. 10.30, w 
Biurze Obsługi Interesanta 
UM Częstochowy przy ul. 
Śląskiej 11/13 (parter), przy 
stanowisku Wydziału Nadzo-
ru i Administracji. 

Oprac. Katarzyna Gwara

Kryminalni  z  Myszko-
wa  zatrzymali  pięciu 
mężczyzn  podejrzanych 
o  posiadanie  środków 
narkotycznych.  Najmłod-
szy z nich ma 21, z kolei 
najstarszy  28  lat.  Tylko 
jeden z nich usłyszał jed-
nak  zarzut.  26-letni 
chciał  poczęstować  nar-
kotykami  swoich  kole-
gów i w ten sposób uczcić 
urodziny.

W Siedlcu Dużym krymi-
nalni zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narko-

tykowej skontrolowali grupę 
mężczyzn, którzy jak wyni-
kało z przekazanych infor-
macji, mieli zażywać narko-
tyki. I faktycznie - we wska-
zanym miejscu przebywała 
pięcioosobowa grupa męż-
czyzn w wieku od 21 do 28 
lat. Na widok kryminalnych 
wszyscy zaczęli się nerwowo 
zachowywać. Szybko okaza-
ło się, że powodem zdener-
wowania mieszkańców Sie-
dlca Dużego i Siemianowic 
Śląskich były... woreczki 
z zawartością zielonego su-
szu. W efekcie, 5 mężczyzn 

trafiło do policyjnego aresz-
tu. Stróże prawa znaleźli 
prawie 7 gramów marihu-
any. W toku dalszych czyn-
ności okazało się, że właści-
cielem środków odurzają-
cych jest 26-latek, który za-
mierzał poczęstować nimi 
kolegów i w ten sposób 
uczcić swoje urodziny. Nie-
stety jego plany pokrzyżował 
policyjny patrol. Wszyscy 
trafili do policyjnego aresz-
tu. Za popełnione przestęp-
stwo 26-latkowi grozi do 3 
lat więzienia. 

Katarzyna Gwara
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Węzły przesiadkowe

Kolejne utrudnienia w ruchu

AKTUALNOŚCI

Główny Urząd Statystyczny

Wyższe emerytury, bo... 
żyjemy krócej

Policjant z Częstochowy

Zorganizował 
pomoc dla 

porzuconego 
wcześniaka

Policjant z częstochowskiej drogówki po-
mógł  porzuconemu  wcześniakowi.  Chło-
piec  potrzebował  podstawowych  środków 
pielęgnacyjnych i ubranek. Funkcjonariusz 
błyskawicznie  zorganizował  akcję,  której 
efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. 

Chłopiec przyszedł na świat pod koniec mar-
ca w szpitalu w Radomsku. Jego matka zrze-
kła się praw rodzicielskich. St. sierż. Ariel Dą-
browski, gdy tylko dowiedział się o trudnej sy-
tuacji, w której znalazło się dziecko, ruszył z 
pomocą. Na jednym z portali społecznościo-
wych zainicjował akcję, by pomóc małemu pa-
cjentowi. W poście napisał: „Czas pokazać 
ogrom siły ludzkich serc oraz ciepło, jakie drze-
mie w każdym z nas (...) i ruszyć z pomocą”. 
Dzięki tej inicjatywie w ciągu zaledwie doby do 
szpitala dotarła olbrzymia ilość pieluch, chus-
teczek, ubranek i pościeli dla noworodka. 
Efekt akcji przeszedł najśmielsze oczekiwania - 
szpital nie był w stanie przyjąć wszystkich ze-
branych rzeczy. Pozostałą część policjant prze-
kazał do Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej 
„Dom Życia” w Częstochowie.

Katarzyna Gwara

W Galerii Jurajskiej

Największe w regionie spotkanie fanów 
Gry o tron! 

Podczas, miłośnicy z całe-
go świata czekają na premie-
rę  ósmego,  finałowego  sezo-
nu  „Gry  o  tron”,  Galeria 
Jurajska w Częstochowie szy-
kuje się na największe na po-
łudniu  Polski  spotkanie  fa-
nów sagi oraz jedyny w regio-
nie konkurs cosplay. W wyda-
rzeniu, które zaplanowano na 
13 i 14 kwietnia, może wziąć 
udział kilka tysięcy wielbicie-
li  serialu!  Będzie  także  oka-
zja  żeby  zasiąść  na…  Żela-
znym Tronie.

Szacuje się, że finałowy sezon 
„Gry o tron” obejrzy nawet mi-
liard widzów na całym świecie. 
Dalsze losy Jona Snowa, Daene-
rys Targaryen, Cersei Lannister, 
Sansy Stark czy Tyriona Lanni-
stera będzie można zobaczyć już 
15 kwietnia na HBO Polska.

W Częstochowie premierę se-
rialu poprzedzi natomiast niety-

powe wydarzenie. 13 i 14 kwiet-
nia w Galerii Jurajskiej odbędzie 
się największe na południu Pol-
ski spotkanie fanów sagi Georga 
R.R. Martina. Jak oceniają orga-
nizatorzy, wydarzenie może 
przyciągnąć nawet kilka tysięcy 
wielbicieli serialu i książki!

- Gorączka „Gry o tron” sięga 
właśnie zenitu, a my znajdziemy 
się w centrum wydarzeń. Zapla-
nowana przez nas impreza bę-
dzie jedynym spotkaniem fanów 
w Polsce, które zgra się z premie-
rą serialu. Co więcej, będzie to 
jedyne wydarzenie tego typu w 
województwie śląskim i najwięk-
sze w tej części Polski – zapowia-
da Violetta Dziubin-Łuszczyk, 
marketing manager Galerii 
Jurajskiej.

Co wydarzy się w centrum 
handlowym? Już 13 kwietnia do 
Jurajskiej przyjedzie Grupa We-
steros, czyli największa w kraju 
grupa fanów serialu i sagi. Na 

specjalnie przygotowanej scenie 
odegrają oni najpopularniejsze i 
najbardziej kultowe sceny z se-
rialu. Nie zabraknie także tur-
nieju wojowników.

Będzie można również zoba-
czyć kulisy powstawania serii 
HBO, a także dowiedzieć się wię-
cej o losach bohaterów serialu. 
W tych ostatnich wcielą się 
członkowie Westeros. W galerii 
stanie także prawdziwy Żelazny 
Tron, na którym będzie można 
zasiąść i np. zrobić sobie zdjęcie.

Całości towarzyszyć mają tak-
że konkursy, animacje dla dzie-
ci, zabawy w kąciku kreatyw-
nym oraz trzy bloki pokazów mo-
dy najnowszych kolekcji ze skle-
pów Galerii Jurajskiej. Co cieka-
we, te ostatnie również zaprezen-
tują się w nietypowej oprawie ro-
dem z „Gry o tron”.

Drugi dzień imprezy, tj. 14 
kwietnia wypełni natomiast finał 
wielkiego konkursu cosplay. 

Przez blisko 2 tygodnie fani „Gry 
o tron” przesyłali do Jurajskiej 
swoje zdjęcia w kostiumach i 
charakteryzacjach, które do-
kładnie odwzorowywały postaci 
z serialu.

Osoby, które najwierniej od-
tworzyły wygląd m.in. Jona Sno-
wa, Daenerys czy Melisandre zo-
staną zaproszone na niedzielny 
finał, na którym zaprezentują 
swój strój przed publicznością 
oraz fanami sagi. Zwycięzców 
wyłoni specjalne jury, w którym 
znajdą się członkowie Grupy 
Westeros.

– W Jurajskiej zobaczymy 
osoby, które nie tyle co przebra-
ły się za postaci z „Gry o tron”, 
ale które się nimi stały – zapo-
wiada Violetta Dziubin-Łusz-
czyk.

– W cosplay liczy się bowiem 
dokładne odwzorowanie pierwo-
wzoru, czyli kostium, charakte-
ryzacja, fryzura, kolor oczu, re-

kwizyty, a nawet gesty, sposób 
mówienia czy zachowania. To 
będzie prawdziwa gratka dla 
wielbicieli sagi, którzy chcieliby 
w prawdziwym świecie spotkać 
Jona Snowa czy Daenerys – do-
daje.

Na  tym jednak atrakcje dru-
giego dnia nie poprzestaną. Po-
dobnie jak w sobotę będzie moż-
na zasiąść na Żelaznym Tronie, 
a na scenie odgrywane będą kul-
towe scenki z serialu. 

Działać będzie także kącik 
kreatywny dla dzieci, zorganizo-
wane zostaną także konkursy z 
gadżetami filmowymi do wygra-
nia. Te ostatnie będzie można 
zdobyć także robiąc  13 i 14 
kwietnia zakupy w Jurajskiej.

Pierwszego i drugiego dnia 
wszystkie wydarzenia zaczynają 
się od godz. 14. Wstęp wolny. 
Imprezę poprowadzi Gabi Drze-
wiecka.

Oprac. Katarzyna Gwara

Od  kwietnia  zmieniły  się  tablice 
średniego dalszego trwania życia ko-
biet  i mężczyzn. Stanowią one pod-
stawę do obliczenia emerytur na no-
wych  zasadach.  To  już  drugi  rok 
z rzędu, gdy przez to, że żyjemy kró-
cej, otrzymujemy wyższe emerytury. 

Tablice trwania życia ogłasza corocz-
nie prezes Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Wyrażają one w miesiącach, 
wspólne dla kobiet i mężczyzn, średnie 
dalsze trwanie życia. Obowiązują od 1 
kwietnia do 31 marca następnego roku. 

– Według nowych tablic kobieta w 
wieku emerytalnym tj. po ukończeniu 
60-ciu lat statystycznie od 1 kwietnia 
tego roku powinna żyć 260,7 miesiąca, 
a mężczyzna  przechodząc na emerytu-
rę w 65 lat ma przed sobą 217,1 miesię-
cy życia – mówi Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS w woje-
wództwie śląskim.  Od początku refor-
my emerytalnej aż do 2016 roku tablice 
publikowane przez GUS podawały, że 
średnia trwania życia wydłuża się. 
Pierwszy spadek liczby miesięcy nastą-
pił właśnie 2016 r. , potem w 2017 r. 
nastąpił nieznaczny wzrost średniego 
dalszego trwania życia, a w 2018 r. i 
2019 r. odnotowujemy spadek. 

Po co nam tablice średniego 
trwania życia 

Najprościej mówiąc tablice pomagają 
ustalić jak długo prawdopodobnie bę-
dziemy na emeryturze i równomiernie 
rozłożyć zgromadzone składki. - Wyso-
kość emerytury obliczonej według zre-
formowanych zasad jest wyliczana po-
przez podzielenie sumy zwaloryzowa-
nych składek, zwaloryzowanego kapita-
łu początkowego oraz kwoty środków 
zewidencjonowanych na subkoncie  
przez średnie dalsze trwanie życia  obo-
wiązujące w dniu zgłoszenia wniosku o 
emerytury – wyjaśnia Beata Kopczyń-
ska. -  Może być też tak, że jeżeli osoba 
przeszła na emeryturę w wieku później-
szym niż powszechny wiek emerytalny, 
to do ustalenia wysokości emerytury 
mogą być zastosować tablice trwania 
życia obowiązujące w dniu, w którym 
osoba ubiegająca się o świadczenie osią-
gnęła wiek emerytalny, albo w momen-
cie przejścia na emeryturę, wszystko za-
leży od tego, która dana liczbowa jest 
dla niej korzystniejsza – tłumaczy.

Kto jest zainteresowany tablicami 
GUS   

Swoją statystykę może poznać każ-
dy, kto ma ukończone 30 lat. Według 

tych szacowań dzisiejszy trzydziesto-
latek będzie żył do 78 lat i 6 miesięcy, 
natomiast czterdziestolatek  ma przed 
sobą prognozowany wiek 78 lat i 11 
miesięcy. Jednak do tych tablic naj-
częściej zaglądają ci, którym do eme-
rytury zostało niewiele. 

– System ubezpieczeń społecznych 
oparty jest na koncepcji zdefiniowa-
nej składki, która zakłada, że im dłu-
żej pracujemy, im wyższe składki pła-
cimy i później przechodzimy na eme-
ryturę, tym mamy wyższe świadcze-
nie emerytalne. Trzeba pamiętać o 
tym, że przejście na emeryturę to jed-
nak możliwość, a nie obowiązek. Tę 
decyzję każdy podejmuje indywidual-
nie, czy w momencie osiągnięcia wie-
ku emerytalne chce skorzystać ze 
świadczenia, czy też dalej pracować. 
W podjęciu decyzji może pomóc do-
radca emerytalny w ZUS, który przy 
pomocy kalkulatora emerytalnego 
wyliczy nam prognozowane świadcze-
nie i zobrazuje jak zmieni się emery-
tura, gdy popracujemy rok, albo dwa 
dłużej. Żeby taka symulacja była wia-
rygodna, powinniśmy mieć wyliczony 
kapitał początkowy – podsumowuje 
Beata Kopczyńska.

Katarzyna Gwara

Lada moment rozpoczyna się ko-
lejny etap budowy węzłów przesiad-
kowych      przy  dworcu  kolejowym 
Stradom. Od 15 kwietnia, od godz. 
8.00 możemy więc  spodziewać  się 
kolejnych utrudnień w ruchu.

Prace będą prowadzone w jezdni 
północnej ulicy Pułaskiego na odcinku 
przyległym do terenu dworca PKP Stra-
dom. Wymagać będą zamknięcia tej 
części jezdni i przełożenia ruchu na 
jezdnię południową, W związku z tym 

ruch w obu kierunkach będzie odby-
wał się właśnie jezdnią południową.

Rejon robót będzie – tak jak dotych-
czas - wygrodzony i oznakowany. 
Utrzymane zostanie ograniczenie pręd-
kości do 40 km/h. Zamknięta dla ru-
chu będzie zachodnia łącznica z aleją 
Bohaterów Monte Cassino.

W kierunku Tarnowskich Gór będą 
obowiązywały objazdy: dla pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej poni-
żej 30 ton: aleją Niepodległości i ul. Ja-
giellońską, natomiast dla pojazdów 

o dopuszczalnej masie przekraczającej 
30 ton objazd poprowadzony będzie po 
drogach krajowych od skrzyżowania 
ul. św. Barbary – ul. św. Jadwigi.

W związku z budową południowej 
części ronda na skrzyżowaniu ul. Puła-
skiego i alei Bohaterów Monte Cassino 
zamknięty będzie też odcinek chodnika. 
Z kolei ruch pieszych zostanie skiero-
wany na drugą stronę ulicy Pułaskiego 
po istniejących przejściach dla pie-
szych.

Katarzyna Gwara
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Kalina Jędrusik

Trzydniowy festiwal  
ku pamięci aktorki

Wystawa

Werniks 
prezentuje 

swoją 
twórczość
Pejzaże,  portrety,  martwa  natu-

ra, abstrakcje i wiele, wiele innych 
zobaczymy podczas  dorocznej wy-
stawy grupy artystycznej Werniks. 
Prace można oglądać w sali Klubu 
Spółdzielczego  Nasza  Praca  (ul. 
Broniewskiego  3)  do  22  kwietnia. 
Wstęp wolny.

– Grupa artystyczna Werniks działa 
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
Politechniki Częstochowskiej. Należą 
do niej malarze, rzeźbiarze i tkacze - 
mówi Jerzy Klimczak, kurator wysta-
wy. Na dorocznej ekspozycji grupy 
plastycznej Werniks nie ma jednego, 
narzuconego motywu przewodniego. 
Każdy maluje to, co mu w duszy gra. 
Wszystkie dzieła są jednak niezwykłe. 
Przedstawiają różne style i techniki. 
Zaskakują różnorodnością postrzega-
nia świata. 

Niektórzy członkowie grupy Wer-
niks swoją przygodę ze sztuką rozpo-
częli już dawno, inni dopiero zarażają 
się tą pasją. Jednak wszyscy zgodnie 
podkreślają, że to hobby ich uspokaja 
i jest dla nich niesamowitą formą re-
laksu. Chętni wciąż mogą oglądać 
twórczość seniorów-miłośników sztu-
ki  w sali Klubu Spółdzielczego Nasza 
Praca. Jednak pozostało już niewiele 
czasu. Wystawę można podziwiać do 
22 kwietnia.

Katarzyna Gwara

W Mstowie

Świąteczne przysmaki 
od Kół Gospodyń 

Wiejskich

Już  po  raz  dwunasty w  naszym 
mieście  odbędzie  się  Festiwal  im. 
Kaliny Jędrusik. Wydarzenie zaczę-
ło  się  11  kwietnia  od  spotkania  z 
Pawłem Pohoreckim, siostrzeńcem 
aktorki,  a  zakończy  13  kwietnia 
spektaklem    Wesołe  Miasteczko. 
Agnieszka  Osiecka  –  piosenki 
ostatnie  w Teatrze im. Adama Mic-
kiewicza.  Festiwalowi  tradycyjnie 
towarzyszyć będzie Konkurs Dobrej 
Piosenki,  który  zwieńczy  występ 
zeszłorocznej  laureatki,  Martyny 
Kasprzyckiej. 

Kalina Jędrusik stanowi postać o 
wielu odcieniach. Dla jednych to sym-
bol seksu powojennej Polski, nazwana 
nawet polską Marilyn Monroe, dla in-
nych z kolei muza PRL-u. Bez względu 
na odbiór na pewno należała do grona 
osób nieprzeciętnych i odznaczających 
się na tle innych. Czarowała publicz-
ność nie tylko urodą, lecz również ta-
lentem aktorskim i wokalnym.

Festiwal jej imienia rozpoczął się 11 
kwietnia. W Ośrodku Promocji Kultury 
„Gaude Mater” w Częstochowie odbyło 
się spotkanie z Pawłem Pohoreckim, 
siostrzeńcem Kaliny Jędrusik. Później 
nastąpiła projekcja filmu „Upał” w re-
żyserii Kazimierza Kutza. Początkowo, 
zrealizowany w 1964 roku film zebrał 
skrajne oceny. Jedni docenili go za hu-
mor i absurdalną groteskę, inni uznali 
za reżyserską wpadkę. Określona mia-
nem filmowej kontynuacji Kabaretu 
Starszych Panów muzyczna komedia 

przedstawia zabawną i surrealistyczną 
historię, w której jedną z ról odegrała 
Kalina Jędrusik. Fabuła filmu rozpo-
czyna się dość niepozornie, z czasem 
jednak rozwijała się i nie raz zaskoczy-
ła widza.

Drugi dzień festiwalu upłynie pod 
znakiem Konkursu Dobrej Piosenki, 
który towarzyszy wydarzeniu od sa-
mego początku. Biorą w nim udział 
wokalistki i wokaliści, którzy chcą 
zmierzyć się z repertuarem Kaliny Ję-
drusik oraz osoby patronującej aktu-
alnej edycji festiwalu – w tym roku jest 
nią Agnieszka Osiecka, której teksty, 
wykonywane przez wielu wybitnych 
artystów polskiej sceny muzycznej, 
weszły już na stałe do naszej kultury.

Pierwszą laureatką Konkursu Do-
brej Piosenki była częstochowianka, 
Ana Andrzejewska, która występowała 
później w programach Must Be The 
Music oraz The Voice of Poland. Wśród 
laureatek i laureatów wokalnych zma-
gań w Częstochowie znaleźli się: Iga 
Kozacka, Piotr Zubek czy też Daria Za-
wiałow. Rok temu triumfowała Marty-
na Kasprzycka i jej występ będzie moż-
na podziwiać również w tym roku w 
Ośrodku Promocji Kultury.

Przesłuchania odbędą się 12 kwiet-
nia w OPK od 17.00 do 19.00. Dzień 
ten zwieńczy koncert finałowy. Wystą-
pi Martyna Kasprzycka, która wygrała 
ubiegłoroczny Konkurs Dobrej Piosen-
ki podczas 11. Festiwalu im. Kaliny 
Jędrusik. Oczarowała wówczas jury 
konkursowe, któremu przewodniczył 

Jan Młynarski, wykonaniem piosenki 
m.in. patrona ubiegłorocznej edycji – 
Wojciecha Młynarskiego. To nie tylko 
pozwoliło jej zdobyć I Nagrodę Prezy-
denta Miasta Częstochowy, ale też za-
pewnić sobie występ na scenie Ośrod-
ka w tym roku.

Martyna Kasprzycka to młoda wo-
kalistka z Zakopanego, która na co 
dzień uczy się w Krakowskiej Szkole 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Ma za 
sobą bogaty 2018 rok. Poza występem 
podczas Konkursu Dobrej Piosenki 
brała również udział w 9. edycji telewi-
zyjnego programu The Voice of Poland 
oraz zdobyła tytuł “Talent Małopolski 
2018”. Podczas koncertu w Ośrodku 
Kasprzyckiej będzie akompaniował 
będzie Maciej Czemplik gitarzysta ja-
zzowy z Wrocławia. Wstęp na oba wy-
darzenia jest wolny.

12. edycję festiwalu poświęconego 
poetce zakończy spektakl Wesołe Mia-
steczko. Agnieszka Osiecka – piosenki 
ostatnie. To wyjątkowe widowisko mu-
zyczne w reżyserii  André Hübnera-
-Ochodlo, będące efektem artystycz-
nego połączenia utworów Osieckiej z 
takich spektakli jak „Do dna”, „Darcie 
pierza”, „Wilki”, „Apetyt na śmierć”, 
czy „Nie żałuję”.

Spektakl będzie można go zobaczyć 
w Teatrze im. Adama Mickiewicza o 
godzinie 19.00. Wstęp na wydarzenie 
jest biletowany: 20 zł (przedsprzedaż), 
25 zł (w dniu koncertu), 15 zł (senio-
rzy)

Katarzyna Gwara

W hali sportowej 
przy  Szkole  Pod-
stawowej  w  Msto-
wie  odbyła  się  
Prezentacja  Sto-
łów  Wielkanoc-
nych,  na  której 
tradycyjnie  swoje 
kulinarne umiejęt-
ności  zaprezento-
wały  panie  z  Kół 
Gospodyń  Wiej-
skich. Można  było 
podziwiać  prze-
pięknie przystrojo-
ne  stoły,  a  także 
skosztować  regio-
nalnych  przysma-
ków i potraw. 

Prezentacja zo-
stała zorganizowana 
przez Regionalny Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Czę-
stochowie oraz gminę Mstów. W sumie 
zaprezentowały się przedstawicielki 18 
Kół Gospodyń Wiejskich z siedmiu 
gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, 
Olsztyn, Poczesna, Przyrów i Rędziny. 
Wszystkie panie po raz kolejny stanęły 
na wysokości zadania i przygotowały 
wspaniałe, regionalne potrawy świą-
teczne, które powinny się znaleźć na 
każdym  wielkanocnym stole. Nie za-
brakło też wyszukanych ozdób. 

Wydarzeniu towarzyszyły występy 
artystyczne młodych talentów ze Szko-
ły Podstawowej w Mstowie, które do-

skonale wprowadziły zgromadzonych 
gości w klimat Świąt Wielkanocnych. 
Brawom nie było końca! Nad młodymi 
artystami czuwały nauczycielki z SP 
Mstów: Mariola Całus (reżyser), Mał-
gorzata Bury, Edyta Skrońska, Kata-
rzyna Błachowicz, Aneta Pałczyńska, 
Magdalena Zgardzińska, Karolina Ty-
ras, Beata Górecka-Grabara, Monika 
Błachowicz, Patrycja Ciastko, Ewelina 
Dąbrowska, Anatolia Benduch, Bar-
bara Szklarzyk, Agnieszka Kowalczyk, 
Marzena Radecka i Jolanta Bekus. 
Dekorację wykonali: Ewa Kowalik-Za-
górska i Piotr Kosiński.

Katarzyna Gwara
zdj. UG Mstów

Rozkapryszeni
Świat pełen tajemnic, magii słów,
wchłania  ich znów.
Odludki na wyspie pełnych ludzi,
tworzą  w głowie, to nie nudzi.
Samotni, często zadumani,
chodzą  jacyś zakochani.
Wybuchowi, spontaniczni,
gwałtowni, liryczni.
Jacyś oderwani,
z choinki zerwani.
Nieszczęśliwcy, marzyciele,
było ich już bardzo  wiele.
Dorośli, a jak dzieci-
rozkapryszeni poeci.

Miłości TY!
Wielcy poeci o Tobie pisali,
z tęsknotą ogromną wzychali.
Wylewali na papier żale,
nie myśląc o tym wcale, 
że
Tyś  tajemną być chciała,
a obnażoną pozostała.
Tyś w milczeniu się rodziła,
a  ujawnioną była,
lecz
Byłaś, jesteś, będziesz,
cały świat zdobędziesz.
Wybaczyłaś Asnykowi, 
zakochanemu Mickiewiczowi,
którzy
Ciebie sławili, 
o Tobie mówili.
W słowa Ciebie ubrali,
o Tobie pisali,
Miłości Ty!

….
Dotknął słowem,
pieścił głosem,
uspokajał muzyką.
Słuchał, 
Nic nie kazał.
Był.
A to więcej niż 
śmiałaby żądać

….
Do serca zajrzała…
Pobladła, zadrżała…
Uciekła…
Wróciła….
Raz jeszcze spojrzała…
Nie dowierzała….
Jego ujrzała….

Życie
Życie…chwila;
jest dziś, jutro znika.
Życie…moment;
kończąc się przynosi lament.
Życie…pstryknięcie;
sekunda sprawia jego zamknięcie.

Życie… jedno, które mamy,
a tak często nie doceniamy.

Wiersze autorstwa Sylwii Rogalskiej. 
Aktywnej zawodowo częstochowianki, 

miłośniczki gór i poezji
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Poparta przez PE

Unijna dyrektywa  
dot. praw autorskich
Unijna  dyrektywa  dotycząca 

praw autorskich została popar-
ta przez Parlament Europejski. 
W głosowaniu wzięło udział 622 
europosłów – 348 opowiedziało 
się  za,  274  było  przeciw.  26 
wstrzymało się od głosu. Zmie-
ni ona zasady publikacji i moni-
torowania treści w Internecie. 

– Przyjęcie dyrektywy oznacza 
dla PE koniec procesu legislacyj-
nego, który rozpoczął się w 2016 r. 
Teraz państwa członkowskie będą 
musiały zatwierdzić decyzję Parla-
mentu w nadchodzących tygo-
dniach. Jeśli państwa członkow-
skie zaakceptują tekst przyjęty 
przez europarlament, wejdzie on w 
życie po opublikowaniu w dzienni-
ku urzędowym, a następnie pań-
stwa członkowskie będą miały 
dwa lata na jego wdrożenie – do-
nosi Dziennik Gazeta Prawna. 

Bezsprzecznie należy przyznać, 
że technologia cyfrowa bardzo się 
rozwinęła, w wyniku czego pojawi-
ły się nowe modele biznesowe. 
Zwiększyła się także rola Internetu 
jako głównego rynku rozpo-
wszechniania i dostępu do treści, 
które są chronione prawem autor-
skim. Pojawiły się w związku z tym 
problemy, które dotknęły autorów 
chcących otrzymywać wynagro-
dzenie z tytuły rozpowszechniania 

ich twórczości. – Należy zatem za-
gwarantować, aby autorzy i pod-
mioty praw otrzymywali należną 
część wartości generowanej po-
przez korzystanie z ich utworów i 
innych przedmiotów objętych 
ochroną. W tym kontekście wnio-
sek przewiduje środki mające po-
prawić pozycję podmiotów praw w 
zakresie negocjowania i uzyskiwa-
nia wynagrodzenia za eksploata-
cję należących do nich treści w ra-
mach internetowych usług udo-
stępniania treści zamieszczanych 
przez użytkowników – wyjaśniono 
w uzasadnieniu wniosku dyrekty-
wy w sprawie praw autorskich.

Kontrowersje wzbudziły dwa ar-
tykuły dyrektywy – 11 i 13. Pierw-
szy z nich dotyczy praw pokrew-
nych dla wydawców prasowych, z 
kolei drugi wprowadza obowiązek 
filtrowania treści w kontekście 
praw autorskich. Artykuł 11 od-
nosi się do tego, jakie elementy 
tekstu dziennikarskiego mogą być 
rozpowszechniane przez agregato-
ry treści bez konieczności wnosze-
nia opłat licencyjnych.-Regulacje 
wymagają, by platformy, np. Face-
book, płaciły posiadaczom praw 
autorskich za publikowane przez 
użytkowników treści albo kasowa-
ły takie materiały. Wydawcy prasy 
będą mieli możliwość negocjowa-
nia licencji z platformami i agrega-

torami treści.Nowe prawo nie do-
tyczy prywatnego i niekomercyj-
nego użytkowania tekstów praso-
wych przez indywidualnych użyt-
kowników, nie dotyczy również hi-
perlinków, a wraz z nimi krótkiego 
wyciągu z artykułu. Na mocy prze-
pisów wydawcy mają obowiązek 
dzielenia się wpływami z nowego 
prawa z autorami danej publikacji 
– informuje DGP. 

O wiele większe kontrowersje 
wzbudza jednak art. 13. Niektórzy 
obawiają się, że przez niego wol-
ność wypowiedzi w sieci będzie za-
grożona. Nie będzie obejmował on 
jednak encyklopedii interneto-
wych, platform w ramach otwarte-
go dostępu czy platform sprzedażo-
wych, a także wszystkich, których 
głównym celem nie jest dostęp do 
treści, które są objęte prawem au-
torskim.-Platformy, których doty-
czy art. 13, powinny podpisać li-
cencje z właścicielami praw na tre-
ści chronione prawem autorskim. 
Jeśli platforma nie otrzyma takiej  
licencji, będzie musiała usunąć 
treści wskazane przez właściciela 
praw. Jeśli platforma nie dopełni 
obowiązków, będzie odpowiedzial-
na za nielegalne treści wprowadza-
ne przez użytkowników. Regulacja-
mi nie mają być jednak objęte pra-
ce internautów takie jak memy, gi-
fy itp. - dodaje DGP.

Jest podpis prezydenta

Nowelizacja 
prawa własności 

przemysłowej
Prezydent  podpisał  nowe-

lizację prawa własności prze-
mysłowej,  w  wyniku  której 
przedsiębiorcy zyskają szan-
se  na  większą  rozpoznawal-
ność  swojej  marki,  a  także 
łatwiejszą ścieżkę wyjścia na 
rynki zagraniczne. 

Spójny system ochrony zna-
ków towarowych, które służą 
przedsiębiorcom do odróżnia-
nia się na tle konkurencji, ma 
pozwolić polskim firmom na 
zyskanie nowych narzędzi, uła-
twiających wejście na rynki za-
graniczne. Od tej pory przed-
siębiorcy będą mieli ułatwioną 
identyfikację wizualną – to 
zdaniem ministerstwa sprzyja 
wejściu na ścieżkę eksportu, 
budowaniu rozpoznawalności 
polskich marek w świecie 
i skutecznemu funkcjonowa-
niu w realiach czwartej rewolu-
cji przemysłowej. Przepisy mo-
gą mieć zastosowanie do zna-
ków towarowych UE i krajo-
wych. Ministerstwo podkreśla, 
że z nowych rozwiązań będzie 
mogło skorzystać nawet 2 mln 
przedsiębiorców i 180 tys. 
uprawnionych z tytułu zareje-
strowanych już znaków towa-
rowych. 

– Znak towarowy sprzyja po-
wstawaniu rozpoznawalnych 
marek handlowych. Wizualna 
identyfikacja to niebagatelny 
element w grze o zdobycie prze-
wagi konkurencyjnej na rynku, 
dlatego z myślą o przedsiębior-
cach uporządkowaliśmy i przy-
stosowaliśmy do wymagań rze-
czywistości doby postępu tech-
nologicznego przepisy w tej ma-
terii – powiedziała minister 
przedsiębiorczości i technologii 
Jadwiga Emilewicz. 

Jakich zmian można się 
spodziewać?

Jedną z nich jest zmiana de-
finicji znaku towarowego – do 
tej pory znakiem towarowym 
mogło być tylko takie oznacze-
nie, które można przedstawić 
w sposób graficzny. Nowy 
kształt prawa własności prze-

mysłowej już tego nie wymaga. 
Dopuszczono ponadto nowo-
czesne znaki towarowe, na któ-
re składają się m.in. znaki za-
pachowe, smakowe czy holo-
graficzne. 

– Przedsiębiorcy będą mogli 
korzystać z szerszej palety wy-
boru przy kreowaniu swojego 
znaku towarowego. Wraz z wej-
ściem w życie zmian przedsię-
biorca jako znak towarowy 
w Urzędzie Patentowym będzie 
mógł zastrzec np. figurę w wy-
miarze 3D – informuje mini-
sterstwo. Inną zmianą, która 
zostanie wprowadzona jest od-
biurokratyzowanie postępowa-
nia, czyli ograniczenie uciążli-
wego formalizmu, co pozwoli 
uprościć i przyśpieszyć proce-
dury przedłużenia prawa 
ochronnego na znak towarowy. 

– Oznacza to, że  chcąc prze-
dłużyć prawa ochronne na 
znak towarowy wystarczy 
uiścić odpowiednią opłatę za 
dalszy okres ochronny. Wyeli-
minowana zostaje w ten spo-
sób konieczność czasochłonne-
go wnioskowania do Urzędu 
Patentowego i oczekiwania na 
wydanie decyzji – tłumaczy da-
lej ministerstwo. Trzecią ważną 
zmianą jest informacja o upły-
wającym czasie ochrony. W ra-
mach nowych przepisów, 
Urząd Patentowy RP będzie zo-
bowiązany informować w spra-
wie wszystkich praw własności 
przemysłowej, co oznacza, że 
uprawnieni i przedsiębiorcy za-
oszczędzą na kosztach dodat-
kowych opłat z tytułu monito-
rowania upływu okresów 
ochronnych na przysługujące 
prawa. Nowelizacja prawa wła-
sności przemysłowej wynika 
z wprowadzenia do krajowego 
porządku prawnego Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE. Ma ona na celu 
utworzenie trwałego, komple-
mentarnego i spójnego syste-
mu ochrony znaków towaro-
wych UE i krajowych. Nowe 
przepisy mają wejść w życiu 
w dniu następujących po dniu 
ogłoszenia ustawy.

Rozwijanie firmy

Gdzie szukać pieniędzy?
Prowadzenie własnej firmy to 

oczywiście spore wydatki – je-
żeli  rozpoczynamy działalność, 
mamy  możliwość  skorzystania 
z dofinansowania z środków UE 
lub  innych  funduszy,  które 
przeznaczone  są  dla  nowych 
firm.  Kiedy  firma  się  rozwija, 
zwiększa się tym samym zapo-
trzebowanie na kapitał. 

Potrzebujemy środków zarówno 
na pokrycie bieżących zobowiązań 
m.in. wobec dostawców czy zobo-
wiązań długoterminowych z tytu-
łu zakupu samochodów, nowych 
budynków a także innych inwe-
stycji w rozwój działalności. 

Część z tych zobowiązań najczę-
ściej pokrywamy z środków własnych. 
A co w sytuacji, gdy mamy szansę na 

duże zamówienie, ale potrzebujemy 
na to dodatkowych środków? 

– Kredyty bankowe  czy leasing, 
pozwolą ci rozwijać firmę bez ko-
nieczności posiadania dużych za-
sobów finansowych – podpowiada 
Ministertwo Przedsiębiorczości 
i Technologii i dodaje 

– Nie każda firma może liczyć 
na korzystny kredyt w banku – 
tutaj dobrym rozwiązaniem, szcze-
gólnie dla mniejszych podmiotów, 
mogą być m.in. fundusze pożycz-
kowe. Powinniśmy pamiętać 
o możliwości pozyskania środków 
na rozwój z funduszy Unii Euro-
pejskiej. Wystarczy zapoznać się 
z możliwościami finansowania 
rozwoju działalności za pomocą 
funduszy UE w ramach Progra-
mów Operacyjnych. 

– Dofinansowanie na prowa-
dzenie prac badawczych i rozwojo-
wych, infrastrukturę do badań 
i wdrażanie innowacji możesz do-
stać z Programu Inteligentny Roz-
wój, Programu Polska Wschodnia 
oraz z programu regionalnego 
w Twoim województwie. Aktualne 
konkursy dla firm na badania 
i rozwój znajdziesz na Portalu 
Funduszy Europejskich w wyszu-
kiwarce dotacji – radzi MPiT. 

Jeżeli mamy pomysł na firmę, 
która będzie się zajmować nowo-
czesnymi technologiami, na rynku 
znajdziemy jeszcze więcej możli-
wości finansowania swojego biz-
nesu. Funkcjonuje obecnie wiele 
atrakcyjnych programów finanso-
wania startupów lub tak zwany 
crowdfunding.

Ankieta UZP 

MPiT zachęca przedsiębiorców 
do wypełnienia

Ministerstwo  Przedsiębior-
czości  i  Technologii  zachęca 
przedsiębiorców do wypełnienia 
ankiety UZP, dotyczącej konku-
rencyjności  w  zamówieniach 
publicznych. 

Ankieta dla wykonawców do-
stępna jest na stronach Urzędu 
Zamówień Publicznych – (ht-
tp://ankieta.uzp.gov.pl/wyko-
nawcy_konkurencyjnosc/). Jej 
celem jest zidentyfikowanie przy-

czyn niskiej konkurencyjności w 
zamówieniach publicznych. MPiT 
zachęca aktywnych przedsiębior-
ców, oferujących wykonanie 
usług, robót budowlanych i do-
staw produktów do wypełnienia 
tej ankiety. 

– Odpowiadając na wskazane w 
ankiecie pytania, można przyczy-
nić się do ustalenia barier, które 
zniechęcają przedsiębiorców do 
ubiegania się o publiczne kon-
trakty. Analiza wyników badania 

pozwoli na podjęcie działań zmie-
rzających m.in. do zwiększenia 
udziału przedsiębiorców w rynku 
zamówień publicznych. Warto za-
znaczyć, że wzrost konkurencyj-
ności zamówień to również m.in. 
cel nowego Prawa zamówień pu-
blicznych, którego projekt MPiT 
przygotowało we współpracy z 
UZP – informuje ministerstwo. 
Ankieta jest oczywiście anonimo-
wa, a jej wypełnienie zajmuje zale-
dwie kilka minut.

Sprawozdania finansowe

Ważne terminy
Ministerstwo  Finansów 

przypomina  o  ważnych  ter-
minach, które dotyczą spra-
wozdań  finansowych  w 
związku z licznymi pytania-
mi  o  termin  sporządzenia, 
podpisania,  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego 
za rok obrotowy 2018, który 
jest równy kalendarzowemu, 
a następnie jego złożenia.

Należy pamiętać, że termin 
sporządzenie sprawozdania fi-
nansowego i jego podpisanie 
upłynął 31 marca 2019 r. Z 
kolei termin na zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego 
upływa nie później niż w ciągu 
6 miesięcy od dnia bilansowe-
go tj. 30 czerwca 2019 r. Spra-
wozdanie finansowe powinni-
śmy złożyć odpowiednio do 
KRS, Szefa KAS i naczelnika 

urzędu skarbowego. W jakich 
terminach? To także istotne. 
Do KRS w ciągu 15 dni od 
dnia jego zatwierdzenia, czyli 
nie później niż do 15 lipca 
2019 r., do Szefa KAS – przed-
siębiorcy i podatnicy PIT pro-
wadzący księgi rachunkowe 
powinni złożyć sprawozdanie 
nie później niż do 30 kwietnia 
2019 roku. U naczelnika urzę-
du skarbowego sprawozdanie 
podatników CIT niewpisanych 
do rejestru przedsiębiorców 
KRS powinno zostać dostar-
czone w terminie 10 dni od 
dnia jego zatwierdzenia, czyli 
nie później niż do 10 lipca 
2019 roku. Więcej informacji 
o e-sprawozdaniach finanso-
wych znajdziemy na stronie 
internetowej www.podatki.
gov .p l/e -sprawozdan ia  
-finansowe.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/tematy/l/licencja


Wymiana z partnerską szkołą w Couven 
Gymnasium/Aachen
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Przygoda z matematyką w I LO

Dzień Sztuki w I LO 

ANGIELSKI PRZEZ SZTUKĘ   
–  konkurs powiatowy

I Liceum Ogólnokształcące im. 
J. Słowackiego gościło uczniów i 
nauczycieli z partnerskiej szkoły w 
Couven Gymnasium/Aachen. Te-
matem nawiązanej współpracy są 
zmiany klimatyczne. Podczas kilku 
wspólnie spędzonych dni uczest-
nicy przedsięwzięcia (aż 17 
uczniów naszej szkoły oraz nie-
mieccy goście) odwiedzili kopalnię 
węgla brunatnego w Bełchatowie, 
gdzie wysłuchali prelekcji i wzięli 
udział w dyskusji na temat skutków wydoby-
cia węgla brunatnego. 

Ponadto młodzież z obu grup: polskiej i 
niemieckiej pogłębiała wiedzę dotyczącą hi-
storii i kultury Polski zwiedzając: Klasztor Ja-
snogórski, Muzeum Miejsce Pamięci Au-

schwitz-Birkenau, jak również poznając za-
bytki Krakowa. 

Ciekawym przeżyciem był spacer zabyt-
kowymi uliczkami Kazimierza i poznanie hi-
storii tej urokliwej dzielnicy oraz wizyta w Mu-
zeum Galicja. Ostatni dzień wymiany upłynął 
na pracy nad projektem oraz dyskusji w języ-

ku niemieckim na temat globalnego 
ocieplenia, roli mediów w debacie 
politycznej na temat zmian klimatu 
oraz ekologicznych, ekonomicz-
nych, politycznych i społecznych 
skutków wydobycia węgla brunat-
nego w Polsce i w Niemczech. Od-
była się także lekcja w języku an-
gielskim, podczas której uczniowie 
mieli okazję rozwiązywać ćwicze-
nia leksykalno-gramatyczne z za-
kresu zagadnień klimatycznych. 

Drugi etap projektu odbędzie się w poło-
wie czerwca w Akwizgranie. Czekamy z nie-
cierpliwością. Opiekunami podczas wymiany 
były prof. Zofia Sandak-Bernat i Karolina 
Staszewska.

Julia Radecka kl. II b

Obchodziliśmy w I LO 
„Dzień Matematyki” – święto, 
nad którym patronat objął Wy-
dział Inżynierii Mechanicznej 
i Informatyki Politechniki Czę-
stochowskiej oraz Często-
chowski Oddział Polskiego To-
warzystwa Matematycznego. 

Tegoroczny Dzień Matema-
tyki w całej Polsce obchodzony 
był pod hasłem „Matematyka 
Dzika”. Święto Matematyki po-
wstało po to, by przez zabawę 
– uczyć, a tym samym poka-
zać, iż w niecodzienny sposób 
można nabywać wiedzę z tego 
trudnego przedmiotu. Gry i zabawy matema-
tyczne przybliżyły arkana „Królowej Nauk”, 
jak i innych przedmiotów ścisłych. 

Rywalizacja między zespołami uczniow-
skimi dała wiele radości, ale przede wszyst-
kim zmobilizowała do logicznego myślenia, 
a tym samym poszerzenia wiedzy w tej trud-

nej dziedzinie. Nie zabrakło także plakatów 
i rysunków związanych z „Królową Nauk”, 
a czytane przez szkolny radiowęzeł cieka-
wostki udowodniły, że matematyka może 
być ciekawa, a nawet zabawna. Dzień 15 
marca upłynął w naszym liceum na znakomi-
tej zabawie!

 Julia Pałuszka kl. I a

Z okazji pierwszego dnia kalendarzowej 
wiosny w I LO odbył się Dzień Sztuki. 
Uczniowie wzięli udział w prezentacji doty-
czącej twórczości naszej absolwentki, malar-
ki i fotografki - Magdaleny Kmiecik. Na każ-
dej przerwie mogliśmy usłyszeć poezje śpie-
waną, która nadała całemu wydarzeniu nie-
zwykłego klimatu. Słowacy mieli okazję 
uczestniczyć w „Mannequin Challenge”, 
konkursie na plakat w stylu pop art, który wy-
grały klasy 1a oraz 1c, a także podziwiać wy-
stawę prac uczniów. 

Najważniejszym punktem dnia był mię-
dzyszkolny Festiwal Filmów WARTOŚĆo-
wych pod tytułem „Jasne, że... MIŁOŚĆ”. 

Złotego Kordiana oraz nagrodę Dyrektora 
szkoły zdobył film pt. ,,Nadzieja na lepsze ju-
tro”, wyreżyserowany przez uczeniów klasy 
1a Julię Pałuszkę, Martę Skrzypczyk, Ange-
likę Partykę, Oliwię Nocoń, Dominikę Izydor-
czy i Jakuba Kubickiego. Pomysłodawczynią 
wydarzenia była uczennica kl. II b Patrycja 
Leszczyńska, a do organizacji przyłączył się 
SłowackiSTYL wraz z prof. Agnieszką Henel 
i  prof. Jolantą Kuligowską-Woszczyną. 
 Julia Pałuszka kl. I a, 

Wiktoria Żepka kl. I a 

W naszej szkole odbył się finał IX edycji 
Powiatowego Konkursu Recytatorsko-Wo-
kalnego ENGLISH THROUGH ART. 

W części recytatorskiej w pierwszej trój-
ce uplasowały się następujące osoby: 1. 
Lena Kucharska z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kamyku (nauczyciel przygoto-
wujący – Ewa Płatek 2. Przemysław Borec-
ki ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika we Wrzosowej (nauczyciel przygo-
towujący – Anna Wiśniewska-Włoch) 3. 
Klaudia Ujma z tej samej szkoły we Wrzo-
sowej również przygotowana przez Annę 
Wiśniewską-Włoch. 

W części wokalnej wśród laureatów znala-
zły się: 1. Pola Błachowicz ze Szkoły Podsta-

wowej w Mstowie (nauczyciel przygotowujący 
– Monika Błachowicz) 2. Nikola Cuber ze 
Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku 
(nauczyciel przygotowujący – Magdalena Ko-
towska) 3. Klaudia Ujma ze Szkoły Podsta-
wowej we Wrzosowej (nauczyciel przygoto-
wujący Anna Wiśniewska-Włoch). Wyróżnie-
nia zdobyły: Monika Konieczna z Gimnazjum 
w Kamyku (nauczyciel przygotowujący 
Agnieszka Chrzęszczyk) oraz Luisa Gągała 
ze Szkoły Podstawowej w Garnku (nauczy-
ciel przygotowujący Renata Chrostowska). 

Za organizację konkursu odpowiedzialne 
były profesor: Eliza Kulińska, Agnieszka 
Mrowiec-Smaga, Tamara Samarcew, Karoli-
na Staszewska oraz Joanna Tatarczyk.

No to lecę na staż….
Sens istnienia Technicznych Zakła-

dów Naukowych im.  gen. Władysława Si-
korskiego w Częstochowie można okre-
ślić krótko: jesteśmy po to, aby jak najle-
piej  wykształcić  kadrę  techniczną  goto-
wą do podjęcia pracy na krajowym i euro-
pejskim rynku. Ogromnie ważne jest dla 
nas przygotowanie uczniów do kształto-
wania zawodowej przyszłości, dostoso-
wanie kształcenia zawodowego nie tylko  
do ich potrzeb i możliwości, ale też po-
trzeb rynku pracy.

Realizowany w naszej szkole projekt  
„Europejski staż-początek zawodowej karie-
ry ucznia”, finansowany  ze środków Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 (PO WER) w ramach projek-
tu  Ponadnarodowa mobilność uczniów i ab-
solwentów oraz kadry kształcenia zawodo-
wego,  był odpowiedzią na te wyzwania.

Koordynatorce projektu, mgr Marzenie 
Leszczak, udało się znaleźć  partnerów za-
pewniających organizację praktyk zagranicz-
nych (w Wielkiej Brytanii i Portugalii) na wy-
sokim poziomie i  zgodnie z przedstawiony-
mi przez nas potrzebami.  Pierwszym z part-
nerów było Międzykulturowe Stowarzysze-
nie Mobility Friends – portugalska  organiza-
cja, która zrealizowała wiele projektów dla 
uczniów techników  i szkół zawodowych . 
Mobility Friends umieszcza stażystów w ma-
łych i średnich  przedsiębiorstwach o dosko-
nałej kulturze  i organizacji pracy, współpra-
cujących  z zagranicznymi kontrahentami.  
Drugim partnerem była firma Training Vision, 
zaangażowana w liczne unijne projekty 
kształcenia zawodowego służące rozwijaniu 
osobistych umiejętności beneficjentów po-
przez zagraniczne staże.  

W ramach projektu „Europejski staż-po-
czątek zawodowej kariery ucznia”  ze staży 

w Wielkiej Brytanii i Portugalii  skorzystało 80 
uczniów (pięć grup po 16 uczniów) z klas:  
technik informatyk (3 grupy), technik elektro-
nik (1 grupa)  i technik budownictwa (1 gru-
pa). Pierwszy wyjazd informatyków do Por-
tugalii  odbył się w lutym 2018 r. w czasie fe-
rii zimowych, kolejne grupy informatyków 
wyjechały do Wielkiej Brytanii w lipcu 2018 r., 
a w lutym tego roku, w czasie ferii zimowych, 
w portugalskim Barcelos  praktyki odbyli 
elektronicy  i budowlańcy.

Przed wyjazdem czniowie uczestniczyli  
w kursach językowych (j. angielski i portugal-
ski),  w zajęciach z przygotowania kulturowe-
go oraz  przygotowania psychologiczno-pe-
dagogicznego.

Wyjazd na staż był nagrodą za bardzo 
dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję, 
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, ale 
także  formą wyrównywania szans dla 
uczniów w trudnej sytuacji życiowej.

DNI OTWARTE TZN – Najwięcej możliwości!
Naszą Szkołę odwiedziło ok. 

1455 uczniów gimnazjum i szkoły 
podstawowej. Podczas dwudnio-
wych spotkań nasi goście zapozna-
li się z kierunkami kształcenia, 
wzięli udział w pokazach technicz-
nych i strażackich, eksperymen-
tach, matematycznych zabawach 
logicznych i quizach, a wszystko to 
w przyjemnej atmosferze rozmów 
z samymi uczniami oraz nauczycie-
lami naszej Szkoły. 

Co zyskali beneficjenci projektu? Poza 
granicami kraju zwiększyli swoje doświad-
czenie i kompetencje zawodowe.  Poznali  
struktury firm, stosowane w nich technologie, 
inną organizację pracy. Mieli okazję spraw-
dzić  w praktyce swoją  sprawność językową 
i poszerzyć lub utrwalić międzynarodowe 
słownictwo zawodowe. Uczyli się pracy w 
grupie i trudnej sztuki kompromisów, ale też 
asertywności i samodzielności. Dowiedzieli 
się, że  potrafią funkcjonować samodzielnie 
w nowym środowisku, pokonywać  swoje lę-
ki (dla wielu okazją była np. pierwsza w życiu 
podróż samolotem), radzić sobie ze stresem 
i rozłąką z bliskimi.  

Zagraniczne staże to także uczestnictwo 
w kulturze odwiedzanych krajów.  Wycieczki 
krajoznawcze (do Londynu, Porto, Bragi, 
spacer brzegiem Oceanu  Atlantyckiego), 
mieszkanie u rodzin goszczących w Bourne-

mouth i  Portsmouth,  w campusie w Barce-
los, stały się okazją do poznania  nowych lu-
dzi i  nawiązania  przyjaźni, przełamania ba-
rier przed mówieniem w obcym języku, 
wzbogacenia wiedzy o kulturze i obyczajach  
krajów goszczących. Nawet  jeśli kulinarne 
gusta Anglików czy Portugalczyków niezu-
pełnie naszym uczniom odpowiadały, to 
przecież też wypływała z tego nauka, że… 
nasze najlepsze!

Dzięki certyfikatom, potwierdzającym 
umiejętności nabyte przez  uczestników pod-
czas stażu, uczniowie mają większe szanse 
na znalezienie lepszej pracy. Certyfikat znajo-
mości języka angielskiego określa  ich spraw-
ność  komunikacyjną. Certyfikat ukończone-
go stażu wraz z Europass Mobilność jest po-
twierdzeniem wysokich umiejętności zawodo-
wych.  A to przepustka do kariery zawodowej.

Anna Śpiewakowska

Wielkie podziękowania kierujemy 
do naszej wspaniałej młodzieży za za-
angażowanie. Sprawiliście, że dni te 
były pełne atrakcji i wrażeń. Spisali-
ście się na medal!

Naszym gościom dziękujemy za 
miłe spotkania i zapraszamy w progi 
Szkoły już od września!

DOŁĄCZCIE DO  
SPOŁECZNOŚCI TZN!!!

Agata Leśniczek



Tak minął Dzień Otwarty w Pułaskim
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. 

Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie obchodził 
Święto Patrona będące jednocześnie Dniem Otwar-
tym. 

Z tej okazji szkołę odwiedziło około 200 gimna-
zjalistów i uczniów szkół podstawowych. To wła-
śnie dla nich przygotowano wiele atrakcji: pokaz 
technik samoobrony wykonany przez młodzież 
klas mundurowych, ciekawą prezentację kierun-
ków kształcenia, humorystyczne przedstawienie 
poświęcone patronowi szkoły, salony zagadek, gier 
logicznych i matematycznych oraz talentów i zain-
teresowań uczniów ZSME, kawiarenkę,  technicz-
ny quiz interaktywny, prezentacje pracowni zawo-
dowych, pokazy eksperymentów technicznych, 
pierwszej pomocy. 

Ciekawe stoiska przygotowali przedstawiciele 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochow-

skiej oraz Sztabu Ratownictwa i Łączności „Rescue 
Team”. 

W czasie Dnia Otwartego można było także 
zwiedzić Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych. W rolę przewodników doskonale wcielili się 
uczniowie klasy I En. To oni odkrywali przed gim-
nazjalistami i młodzieżą szkół podstawowych za-
kamarki naszej szkoły. 

Pojawił się nawet sam Kazimierz Pułaski, w któ-
rego wcielił się Krystian Cis. Świętu Patrona Szko-
ły towarzyszyły również konkursy skierowane do 
gimnazjalistów i uczniów klas starszych szkół pod-
stawowych, takie jak: VII Powiatowy Konkurs Wie-
dzy i Sprawności Wojskowej „Stań w szranki z Pu-
łaskim”,  Konkurs Tajniki Techniki Elektrycznej 
oraz Konkurs Historyczny „W imię wolności i nie-
podległości. Działalność Kazimierza Pułaskiego w 
Rzeczypospolitej i w Stanach Zjednoczonych”.

Anna Szydłowska
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Międzynarodowy Dzień Wody

„Woda dla wszystkich” – pod takim hasłem 
obchodzono tegoroczny Dzień Wody, który  
został ustanowiony w 1992 roku przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ. W ramach obchodów 
Święta Wody uczniowie klasy III En pod opie-
ką nauczyciela geografii pani Agnieszki Sodu-
ły odwiedzili ujęcie wody pitnej w Wierzchowi-
sku. To jeden z najważniejszych obiektów za-
opatrujących w wodę mieszkańców Często-
chowy i okolic. Podczas pobytu na terenie 
obiektu młodzież poznała historię powstania 
tego miejsca, w którym się znajduje źródło uję-

cia wody zwane źródełkiem, sterownia, ozo-
nownia oraz jedyna na terenie Polski Stacja 
Usuwania Azotanów.  Przewodnik w bardzo 
interesujący sposób wyjaśnił, na czym polega-
ją procesy ozonowania oraz denitryfikacji wo-
dy odpowiedzialne za czystą wodę. Uczniowie 
mieli również okazję uczestniczyć w prelekcji 
na temat „Woda substancja zagadkowa, pod-
czas której zaprezentowali i sprawdzili swoją 
wiedzę dotyczącą tej niezwykłej substancji, ja-
ką jest woda. 

Agnieszka Soduła

W marcu odbyły się warsztaty ze strzyże-
nia damskiego oraz męskiego. Przeprowa-
dzili je nasi zeszłoroczni absolwenci: Mate-
usz Mysłek oraz Jakub Bugajski. Odwiedzili 
swoich młodszych kolegów, aby podzielić się 
swoją wiedzą z zakresu fryzjerstwa, nabytą 
podczas wielu szkoleń. Nadszedł czas, gdy 
role odwróciły się i dawni uczniowie wystę-
powali w roli szkoleniowców. Każdy uczeń 
pracował na włosach modela pod okiem in-
struktorów. Wszelkie szkolenia i kursy fry-
zjerskie pozwalają na zdobycie i poszerze-
nie  swojej wiedzy i umiejętności praktycz-
nych, dają tez możliwość zdobycia praktyki 
w zawodzie. Sława Pluta

Absolwenci fryzjerstwa szkolą 
swoich młodszych kolegów

W pierwszy dzień wiosny,  nasza szkoła 
otworzyła szeroko drzwi swojego budynku 
przed tegorocznymi absolwentami szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów. Zainteresowa-
nie było ogromne! Nic dziwnego! – nasza 
szkoła oferuje bogatą ofertą edukacyjną, 
znakomitą bazą dydaktyczną i... praktyki za-
graniczne, które od 14 lat, pod egidą progra-
mów unijnych, nieustannie organizuje dla 
uczniów technikum wszystkich oferowanych 
kierunków kształcenia. Obecnie placówka re-
alizuje projekt w ramach programu Era-
smus+ „Technik na stażu- trening kompe-
tencji zawodowo-społecznych w kształce-
niu praktycznym uczniów branży usługo-
wej i informatycznej”. Uczestnicy  zawodo-
wego stażu zagranicznego mają zagwaran-
towaną 160 godzinną praktykę w obiektach 
turystycznych, gastronomicznych, zakładach 
fryzjerskich oraz firmach informatycznych w 
miejscowości Rimini  we Włoszech. 

Głównymi celami projektu jest: podniesie-
nie jakości kształcenia zawodowego oraz 
zwiększenie mobilności i szans uczniów  na 
europejskim i krajowym rynku pracy oraz 
umożliwienie uczniom poznania środowiska 
pracy w innym kraju UE, a także zwiększenie  
szans na lepszy wynik z egzaminu zawodo-
wego. Podczas realizacji projektu wykorzy-
stywane są także elementy systemu ECVET, 
poprzez indywidualne dokumentowanie 
osiągnięć uczestników. 

Dlaczego warto starać się o zakwalifiko-
wanie do tego typu przedsięwzięcia? Odpo-
wiedź jest prosta!

Praktyki zagraniczne w ramach 
Erasmus+ to: 

l bezpieczne warunki podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych

l możliwość zdobycia doświadczenia za-
wodowego

l konfrontacja teorii z praktyką zawodową
l obserwacja odmiennych technik pracy
l spotkanie się z inną organizacji pracy w 

zagranicznym zakładzie
l praca w środowisku wielokulturowym i 

międzynarodowym
l trening kompetencji miękkich
l możliwość zdobycia licznych europej-

skich certyfikatów
l trening języka angielskiego zawodowego
l trening języka angielskiego życiu co-

dziennym
l nauka języka włoskiego
l zwiedzanie Włoch

l poznanie odmiennej obyczajowości
l pogłębianie wrażliwości międzykulturowej
l nowe doświadczenia
l satysfakcja
l zawiązanie nowych znajomości

Wszyscy uczestnicy projektu po ukoń-
czonym stażu otrzymują liczne certyfikaty 
europejskie. Ponadto uczestnicy stażów ma-
ją możliwość korzystania ze wsparcia języ-
kowego online (OLS) dzięki platformie inter-
netowej, która oferuje internetowe testy bie-
głości językowej oraz kursy językowe. 

Najważniejszą informacja dla uczniów 
naszej szkoły tych obecnych i tych przy-
szłych jest fakt, iż staż zagraniczny jest  fi-
nansowany w 100 %  przez Unię Europejską 
w ramach programu Erasmus+. Uczestnik 
nie ponosi żadnych kosztów realizacji stażu 
oraz pobytu zagranicą.

Obecnie do wyjazdu przygotowują się 
dwie 10-osbowe grupy uczniów technikum 
informatycznego oraz technikum usług fry-
zjerskich, które swoja zawodową przygodę z 
Erasmus + rozpoczną 27 kwietnia!

Zawodowe staże zagraniczne
przyciągają przyszłych absolwentów szkół podstawowych 

i gimnazjów!

Gościliśmy w szkole naszego absolwen-
ta - Sergiusza Szafrańskiego. Jest on właści-
cielem salonu fryzjerskiego „Szafrański Stu-
dio” w Częstochowie. Zapytany o źródło na-
tchnienia stwierdził: „W mojej pracy inspiruje 
mnie moda oraz potrzeby dnia codziennego. 
Każda klientka stanowi dla mnie nutkę inspi-
racji”. Sergiusz wraz ze swoimi pracownika-
mi szkolił się min. w Akademii Maniewski, z 
którą stale współpracuje. Nasz absolwent 
stworzył także wiele kolekcji fryzur, które 
można podziwiać na Facebooku,  Instagra-
mie, a w niedługiej przyszłości będzie można 
zobaczyć je w prasie branżowej. 

Niebawem premiera jego  najnowszej ko-
lekcji fryzur zatytułowana „Warm classic 
2019”.

Sergiusz poprowadził dla naszych 
uczniów szkolenie z zakresu strzyżenia dam-
skiego. Wszyscy byli pod wrażeniem profe-
sjonalizmu i wiedzy jaką zademonstrował. 
Najpierw, przy pomocy przygotowanej przez 

siebie prezentacji multimedialnej, przypo-
mniał wszystkim z jakich elementów zbudo-
wana jest czaszka, jakie mamy formy strzy-
żenia damskiego, omówił dobór fryzur do  
kształtów twarzy, techniki ciecia włosów, wy-
jaśnił pojęcia: gradacja, linia ciecia, cieniowa-
nie. Zaznaczył też, jak ważną rolę w odpo-
wiednim doborze strzyżenia stanowi prawi-
dłowo  przeprowadzona rozmowa z klientem. 

Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej mieli 
szansę obserwować pracę mistrza, który wy-
konał pokazowe strzyżenia, odpowiednio 
dopasowane do ich kształtu twarzy. 

W rolę modelek wcieliły się pracownice 
Sergiusza (również absolwentki naszej szko-
ły: Katarzyna Gajda, Patrycja Grabowska i 
Edyta Boryś). 

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali 
certyfikaty potwierdzające udział w szkole-
niu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
szkolenie,  tym razem z koloryzacji.     

Nauczyciele fryzjerstwa   

Nasi absolwenci w drodze do kariery

Szkolenie ze strzyżenia 
damskiego



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

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 11 kwietnia 2018 r.

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

49.900 zł

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

 
 28.900 – 33.900 zł

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

 
18.900 zł  

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

 42.800 zł  

AUDI A6 3.0 D, 4x4, 
rok prod. 2014, kraj., I – wł., 
serwis., F-ra VAT

  128.900 zł

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

 47.900 zł  

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

 35.900 zł  

NISSAN QASHQAI  
1.2 E, rok prod. 2005, kraj., 
I – wł., serwis.

  
 56.900 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,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CVEVROLET CRUZE 1.6 E, zakup 2012, 

kraj., I – wł., przebieg 56 tys. km   26.800 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   1.900 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002  5.900 zł
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 HONDA HR-V 1.6 E, rok prod. 2003 9.900 zł
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 

serwis, F. VAT 31.900 zł
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 MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
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
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł

n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2007 12.900 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999. 3.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.6 E, rok prod. 2013, 

kraj., I – wł., serwis. 28.700 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E,  

rok prod. 2005 9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj. 5.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E, rok prod. 2001 6.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., I – wł.  27.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 33.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW PASSAT 1.9 TDI, rok prod. 2005,  

nawigacja 16.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł. 55.900 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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13 kwietnia

„Mazowsze”  
na Jasnej Górze

Apel ZGM TBS

Nie dokarmiajmy 
gołębi

W sanktuarium na Jasnej Górze wystąpi 
zespół Mazowsze. 13 kwietnia soliści, chór 
i  orkiestra pod dyrekcja Jacka Bonieckie-
go wykonają wybitne dzieło G. B. Pergole-
siego  ,,Stabat Mater” oraz pieśni pasyjne 
i wielkopostne.

Będzie to koncert o charakterze wielkopost-
nym, w przeddzień rozpoczęcia Wielkiego Tygo-
dnia, przygotowującego chrześcijan do Zmar-
twychwstania Pańskiego. Zespół „Mazowsze” 
wystąpi o godz. 18.00 w Bazylice jasnogórskiej 
pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. Wstęp jest 
wolny  dla wszystkich zainteresowanych osób.  

„Stabat Mater” to znakomity utwór napisany 
na krótko przed śmiercią przez 25-letniego 
kompozytora epoki późnego baroku Giovannie-
go Battisty Pergolesiego. Utwór dotyczy boleści 
Matki Boskiej po ukrzyżowaniu Chrystusa. Sło-

wa napisał Jacopone da Todi w XIII wieku. Wy-
konywany jest przez solistów, chór i orkiestrę 
PZLPiT Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w cza-
sie mszy do liturgii w okresie Wielkiego Postu.  

Pieśni pasyjne i wielkopostne w wykonaniu 
solistów, chóru i orkiestry Państwowego Ze-
społu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. 
Tadeusza Sygietyńskiego, to pieśni, które moż-
na określić akcentem nadziei wyrażonym 
w cierpieniu, nadziei i ufności w Boże Miłosier-
dzie jak i pieśni na czas pokuty. Wykonywane 
są w kościołach w czasie liturgii i nabożeństw, 
w okresie Wielkiego Postu.  

W programie koncertu pieśni wielkopostnych 
znajdują się najstarsze utwory tego gatunku, 
jak chociażby „Rozmyślajmy dziś” czy „Krzyżu 
Święty”, a także pieśni bardziej współczesne – 
„Ach, mój Jezu” czy „Ogrodzie Oliwny”.  

Katarzyna Gwara

Zakład  Gospodarki  Mieszkanio-
wej TBS rusza z kolejną edycją ak-
cji  „Czyste  podwórko”.  Tym  ra-
zem  miejska  spółka  zachęca  nie 
tylko do sprzątania po swoim psie, 
ale  też  apeluje,  aby  mieszkańcy 
nie dokarmiali gołębi.

W związku z trwającą od 2017 ro-
ku akcją ZGM TBS „Czyste Podwór-
ko” wiosną na częstochowskich uli-
cach i skwerach pojawią się kolejne 
tablice przypominające o obowiązku 
sprzątania po swoim psie. Dodatko-
wo w każdym z oddziałów eksploata-
cji ZGM TBS będzie można odebrać 
woreczki na psie odchody.

W ramach proekologicznej akcji 
miejska spółka apeluje do mieszkań-
ców, którzy regularnie dokarmiają 
gołębie. Efektem ich działań są nie-
czystości na parapetach, oknach czy 
chodnikach. Niestety, wiele osób do-
karmia ptaki mimo próśb admini-
stratorów budynków i organizacji 
działających na rzecz ochrony zwie-
rząt.

Obecnie nie ma jednolitych przepi-
sów regulujących kwestie związane 
z uciążliwością powodowaną przez 
dokarmianie dzikich gołębi w mie-
ście. Straż miejska może jedynie po-
uczać oraz informować o negatyw-
nych skutkach dokarmiania – za-
równo dla ptaków, jak i zdrowia lu-
dzi. W efekcie wciąż mamy do czynie-
nia z zabrudzonymi chodnikami, 
śmietnikami i elewacjami bloków. Do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS w Częstochowie niemal każdego 

miesiąca wpływają listy z prośbą 
o interwencję. Stąd pomysł przepro-
wadzenia działań edukacyjnych.

„Nie dokarmiaj. Ptaki poradzą so-
bie bez ciebie” – to przesłanie   akcji. 
Do częstochowianek i częstochowian 
dotrą ulotki zachęcające do utrzyma-
nia czystości na swoich podwórkach 
oraz przekonujące, aby nie dokar-
miać gołębi. Działania mają zmniej-
szyć ilość ptasich odchodów na osie-
dlach, a tym samym poprawić este-
tykę miasta.

–  Jeśli lokatorzy zrezygnują z ca-
łorocznego wsparcia gołębi, zyska-
my czyste otoczenie, a przede 
wszystkim czyste podwórko. Dla 
naszych mieszkańców to sprawa 
priorytetowa.  – przekonuje prezes 
ZGM TBS Paweł Konieczny.

Pamiętajmy – całoroczne dokar-
mianie ptaków przynosi im więcej 
strat niż korzyści. Żadna organizacja 
działająca na rzecz ochrony zwierząt 
nie popiera takiej formy ich wspar-
cia. Dokarmiając ptaki przez cały rok 
tłumimy ich instynkty do przetrwa-
nia bez naszej pomocy. Dodatkowo 
rozsypywanie pokarmu na trawni-
kach, chodnikach i przy budynkach 
negatywnie wpływa na estetykę mia-
sta, sprzyja rozprzestrzenianiu się 
chorób, stwarza dogodne warunki 
bytowania szczurów, zachęca gołębie 
do zadomowienia się na parapetach 
i balkonach. W rezultacie zniszcze-
niu ulegają elewacje, a koszty ich na-
prawy ponoszą same częstochowian-
ki i częstochowianie. 

Oprac. Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

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

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

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

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA
Treść ogłoszenia: 

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

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

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

................................... Nr tel. .....................................................

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

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

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. 
Tel. 509 876 249 

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

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

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 —
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
SPRZEDAM

n SPRZEDAM szlifierkę stołową – prawie nową. 
Pilarkę poprzeczno-wzdłużną DMPA-40. 
Programator typ 770 nowy. Tel. 790 819 855

n SPRZEDAM samochód ford focus rocznik 
1998. Przebieg 147 tys. km. Cena 1200 zł. 
Tel. 692 234 971

n SPRZEDAM płaszcz, rozmiar 38. 
Tel. 667 499 164, 663 626 576

n SPRZEDAM serwisy kawowo-obiadowe z 
duraleksu i z kamionki. Tel. 504 230 153

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

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

PRACA
— DAM PRACĘ —

n PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE 
zarobki – do 1650 €, tel. 61 666 2993

MATRYMONIALNE
n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna 

kobietę, chętnie puszystą, starszą. 
Tel. 511 224 410 

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

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

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...

ŚRODKI CZYSTOŚCI

OGŁOSZENIA DROBNE
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Uczennice z klas VI z rocznika 2006 i młodsze

Mistrzostwa w piłce ręcznej dziewcząt
Zakończyły się mistrzostwa w pił-

ce  ręcznej  dziewcząt.  W  zawodach 
rywalizowały  uczennice  z  klas  VI 
z rocznika 2006 i młodsze.

Do rozgrywek zgłosiło się pięć drużyn 
– mistrzostwa zostały więc rozegrane 
w systemie „każdy z każdym”. Więk-
szość meczów stoczono w hali Polonia. 

Najlepsza okazała się reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Częstocho-
wie, która awansowała do dalszych roz-

grywek na szczeblu rejonu. W kwietniu 
spotka się z najlepszymi drużynami z po-
wiatu kłobuckiego i powiatu ziemskiego.  

Życzymy tej drużynie uzyskania, jak 
najlepszych wyników. Ekipa, która po-
kona wszystkie zespoły w zawodach re-
jonowych, wywalczy awans do dalszych 
gier już na poziomie półfinału Mi-
strzostw Śląska i spotka się z najlep-
szymi zespołami z Zawiercia, Dąbrowy 
Górniczej  i Sosnowca. 

ts

 SP 8 –  I  miejsce zdj. arch

W wielu szkołach uprawianie piłki ręcznej jest znacznie utrudnione ze względu na to, 
że treningi i mecze wymagają większej powierzchni. Zgodnie z przepisami wymiary 
boiska do piłki ręcznej powinny wynosić 20 m x 40m. Takimi salami bądź boiskami 
dysponuje zaledwie kilka częstochowskich szkół. Dlatego też nauczyciele wychowa-
nia fizycznego wolą przygotowywać drużyny siatkarskie i koszykarskie. Ponadto 
przepisy w piłce ręcznej są trudne do opanowania przez najmłodszych. Konieczna 
jest wykwalifikowana kadra w tym zakresie. 

TERMINARZ LIGI

LP KTO z KIM WYNIK
1 14 SP 21
2 52 SP 8
3 14 SP 7
4 21 SP 52
5 8 SP 7
6 8 SP 14
7 7 SP 21
8 14 SP 52
9 8 SP 21

10 52 SP 7
                                                                 

  TABELA – KOŃCOWA  LIGI 
MIEJSCE SP NR PKTY BRAMKI Pkty do wspólz.

I SP 8 10 24 : 9 11
II SP 21 8 17 : 12 9
III SP 7 6 11 :  8 8
IV SP 14 5 15 : 23 7
V SP 52 0 7 : 22 6

SP 8: Goldsztajn Pola, Bieleń Oliwia,  Szyińska Karolina, Kaniowska Nikola, 
Kowalska Emilia, Fabianowicz Nikola, Korgól Dominika, Marchewka Julia, Wyrwał 
Domicela, Makaron Martyna. Trenerzy: Aneta Szyma, Katarzyna Mizgalska                                                                                                  
SP 21: Maciończyk Olimpia, Marysia Banaś, Klimczak Kinga, Adamczyk Alicja, 
Paczkowska Wiktoria, Musialik Aleksandra, Rokita Dominika, Wróbel Weronika, 
Szymocka Wiktoria, Wleciał Lena, Śmiech Natalia. Trener: Paweł Nowak.
 SP 7: Cendrowska Martyna, Dądela Wiktoria, Fołtarz Alicja, Gradoń Zuzanna, 
Kłak Kalina, Kubik Julia, Otczak Weronika, Sanders Emilia, Trąbczyńska Julia, 
Wieloch Maja. Trener: Beata Heppner.
SP 52: Kuśmierska Zoja, Anders Wiktoria, Okoń Nikola, Wizart Oliwia, Boleń 
Alicja, Siciak Hania, Mazur Maja, Skorupska Nikola, Jarząbek Wiktoria, Musialik 
Weronika. Trener: Małgorzata Grajcar

 SP 21  –  II  miejsce zdj. arch

 SP 52 –  IV  miejsce zdj. arch SP 7  –  III  miejsce zdj. arch



O zbliżającym się turnieju finało-
wym  fazy play-off, w którym Czę-
stochowianka  walczyć  będzie 
o  awans  do  I  ligi  rozmawiamy 
z prezesem klubu Grzegorzem Kur-
kiem.

Paula Nogaj: Częstochowianka konse-
kwentnie zmierza do celu – wygrała tur-
niej półfinałowy w ramach fazy play-off 
o  awans do I  ligi, a  teraz czeka ją finał. 
Wszystko idzie zgodnie z planem? Jakie 
są oczekiwania?

Grzegorz  Kurek: Naszym celem jest 
I liga i zakładaliśmy, że o to będziemy 
walczyć. Jednak należy zwrócić uwagę 
na to, że walczyć a osiągnąć to są dwie 
różne rzeczy – my walczymy. Nie ma 
czegoś takiego, że my musimy. Sport 
jest sportem i parkiet weryfikuje. Ocze-
kiwania a wynik końcowy to także dwie 
różne rzeczy. Należy dążyć do celu i je-
żeli go osiągniemy, to będzie rewelacja 
– robimy wszystko, aby tak się stało, 
ale liczymy się z tym, że może być ina-
czej. Nie jesteśmy w tej lidze dominato-
rami – tu nie ma nic pewnego.

PN: Zawodniczki pokazują teraz świetną 
formę i  można odnieść wrażenie, że są 
rozpędzone…

GK: Z pewnością. Każde zwycięstwo 
buduje, utwierdza te zawodniczki 
w przekonaniu, że to można osiągnąć. 
Nas to cieszy, bo widać, że dziewczyny 
dążą do tego celu i na niego pracują. 

PN: Jak ocenia pan pracę trenerki Anity 
Krzyczmonik?

GK: Bardzo dobrze. Pani trener pro-
wadzi ten zespół od samego początku, 
realizuje zadania, zespół jest ułożony 
i nie mam co do tego żadnych zastrze-
żeń.

PN: A co jeśli chodzi o atmosferę w dru-
żynie?

GK: Jak widać na meczach i po me-
czach – jest naprawdę dobra. Nie ma 
żadnych konfliktów. Wiadomo, że to 
grupa dwunastu kobiet i każda ma 
swój charakter, ale nie ma podziałów 
czy rozłamów. Oceniam to naprawdę 
pozytywnie.

PN: Jak wyglądają przygotowania do 
finałów fazy play-off?

GK: Mogę powiedzieć, że będziemy 
przygotowywać się na własnym obiek-
cie, ale to już sztab trenerski będzie 
tutaj podejmował decyzje odnośnie 
przebiegu treningów – ja nie chciał-
bym ingerować i przeszkadzać. To ich 
rola i to oni będą decydować o tym, 
jakie podejmą decyzje i jak będzie to 
realizowane. 

PN: Czy zastanawia się pan, co będzie, 
jeżeli awansujecie?

GK: Jestem człowiekiem, który za-
wsze musi mieć plan B. Jeżeli coś ro-
bię, przewiduję co będzie później – 
również, jak zareagować na zmianę, 
jaką jest ewentualny awans. Podkre-
ślam, że ewentualny awans, ponieważ 
nie jesteśmy go pewni – my po prostu 
się o niego bijemy. Liczymy się z po-
rażką i liczymy się ze zwycięstwem. 
Natomiast pracujemy nad tym, co by 
było, jeśli nastąpi ten awans, ponie-
waż przeskoczenie klasy rozgrywko-
wej wyżej to diametralna zmiana. 
Trzeba się przygotować do tego przede 
wszystkim logistycznie. Nie można 
prowadzić zespołu w wyższej klasie 
rozgrywkowej, poruszając się w struk-
turach II ligi. 

PN: Czy obiekt będzie spełniać wymaga-
nia?

GK: Tak, jest on dopuszczony do gry 
w I lidze i z pewnością będziemy tu 
grać, ale jeżeli będziemy mieć możli-
wość skorzystania z lepszej sali pod 
względem komfortu gry i komfortu ki-
biców byłoby świetnie. Zależy nam na 
tym, aby na mecze przychodziło jak 
najwięcej kibiców. Play-offy pokazały, 
że jesteśmy zauważalni w środowisku 
siatkarskim i gościliśmy pełną halę. 
Gramy nie tylko dla siebie, ale także 
dla kibiców.

PN: Wydawać by się mogło, że liga kobie-
ca w piłce siatkowej jest mniej popular-
na niż liga męska i to nie tylko w Często-
chowie. Widzimy to przy okazji różnego 
rodzaju transmisji telewizyjnych...

GK: Częstochowa od dawien dawna 
stoi siatkówką. Częstochowa to AZS, 
Norwid, ale to także siatkówka żeń-
ska, która zawsze była u boku tej 
siatkówki męskiej. Niemniej jednak 
przy osiągnięciach AZS-u w latach 
poprzednich, może faktycznie była 
trochę z boku. Ostatnie lata nie były 
dla niej zbyt dobre. My próbujemy to 
jednak odbudować – tę swoją pozy-
cję. Chcemy zaistnieć na mapie Czę-
stochowy i pokazać, że warto przy-
chodzić na mecze i dopingować te 
dziewczyny. 

PN: Jak wygląda wsparcie dla klubu? Kto 
Wam pomaga?

GK: Tutaj przede wszystkim ukłon 
w stronę miasta, ponieważ bez tej po-
mocy ciężko byłoby nam funkcjono-
wać. Ponadto jesteśmy bardzo 
wdzięczni Galerii Jurajskiej za po-
moc, jaką nas wspomogła w tym roku 
rozgrywkowym. Są jeszcze pozostali 
sponsorzy, ale to nie jest duża grupa, 
porównując ją ze sponsorami innych 
klubów częstochowskich. Cały czas 
staramy się pozyskiwać tych przyja-
ciół i sponsorów, aby nam pomagali. 
Dla nas każde zasilenie finansowe, 
nawet najmniejsze, jest niezwykle 
ważne. Bardzo się z tego cieszymy i za 
to dziękujemy. To nam pozwala funk-
cjonować i rozwijać się. 

PN: Choć jeszcze nieznane jest miejsce 
rozgrywek finałowych fazy play-off, jak 
zachęciłby pan częstochowian do poja-
wienia się i kibicowania Częstochowian-
ce podczas tych rozgrywek?

GK: Dziewczyny osiągnęły sukces na 
turnieju półfinałowym w dużej mierze 

dzięki kibicom i ich dopingowi, po-
nieważ on naprawdę niósł. Z opowie-
ści sympatyków i starszych kibiców 
wiemy, że kiedyś ciężko było znaleźć 
tu miejsce na tej hali i teraz do tego 
wróciliśmy. Wierzymy, że ten doping 
poniesie dziewczyny także w finale. 
Serdecznie zapraszam kibiców do po-
jawienia się na tych zawodach – mo-
że odbędą się one w innym mieście, 
ale tego jeszcze nie wiemy. Niemniej 
jednak zapraszam i zachęcam do ki-
bicowania, ponieważ bez tego ciężko 

się gra. Można także śledzić transmi-
sję w mediach społecznościowych. 

PN: Dążycie do tego, żeby w Częstocho-
wiance trzonem były właśnie Częstocho-
wianki...

GK: My cały czas skupiamy się na tym, 
aby promować żeńską siatkówkę 
w Częstochowie poprzez swoją grę czy 
akcje marketingowe różnego rodzaju, 
ale przede wszystkim poprzez rozwija-
nie i szkolenie dzieci. Nie możemy 
o nich zapominać. One już osiągają do-
bre wyniki – rozgrywają mecze i tur-
nieje na terenie całej Polski ponieważ 
bardzo nam zależy na tym, aby je szko-
lić. Nie sztuką jest kupić dwanaście za-
wodniczek, które będą tu grać – w tym 
przypadku liczą się tylko pieniądze na 
ten cel, natomiast wyszkolenie zawod-
niczek to bardzo długi i ciężki proces. 
Niemniej jednak poprzez to szkolenie 
my także dajemy dzieciom możliwość 
rywalizacji, spełniania ambicji i ma-
rzeń, rozwoju fizycznego i intelektual-
nego. Staramy się aby tych dzieci było 
jak najwięcej, aby w każdej kategorii 
wiekowej mieć swój zespół, który bę-
dzie rywalizował w rozgrywkach ślą-
skich, później krajowych – do tego dą-
żymy. Chcemy wprowadzać do tej 
pierwszej drużyny swoje zawodniczki. 
Najwyższa klasa rozgrywkowa to świa-
tełko w tunelu i dzieciaki widzą, że tam 
na końcu coś będzie i one mogą się 
tam znaleźć. Jeżeli osiągną odpowied-
ni poziom, właśnie tak będzie.

PN: Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
powodzenia!

Wywiad z prezesem klubu Grzegorzem Kurkiem

Walczymy o I ligę!

Prezes KS Częstochowianka – Grzegorz Kurek
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TOTOLOTEK Puchar Polski

Raków przegrał  
w półfinale

Liga 40-latków w piłce siatkowej

Spotkania finałowe 
Pucharu

Raków  Częstochowa  prze-
grał  mecz  półfinałowy  w  ra-
mach  TOTOLOTEK  Pucharu 
Polski  0:1.  Bramkę  na  wagę 
awansu  dla  Lechii  Gdańsk 
zdobył  Artur  Sobiech  w  17. 
minucie  meczu,  tak  więc  to 
gdańszczanie zmierzą się w fi-
nale  rozgrywek  pucharowych 
na  stadionie  narodowym 
w Warszawie.

Ten mecz mógł rozpocząć się 
bardzo dobrze dla podopiecz-
nych Marka Papszuna, ponie-
waż już w pierwszych minutach 
meczu doszło do akcji, w której 
po dośrodkowaniu w pole karne 
Andrzej Niewulis trafił w po-
przeczkę bramki „Lechistów”. 
Raków pewnie kontrolował grę 
aż do 17. minuty, gdy Artur So-
biech zdobył bramkę, która za-
ważyła na wyniku tego meczu. 

Czerwono-niebiescy dzielnie 
walczyli o wyrównanie, próbując 
stworzyć korzystne dla Rakowa 
sytuacje. W drugiej części spo-
tkania obie drużyny wyszły na 
boisko bez żadnych zmian. Nie-
zwykle emocjonująca okazała się 
63. minuta gry, gdy po dośrod-
kowaniu Patryka Kuna piłka tra-
fiła do Schwarza – zawodnik wy-
równał stan gry mocnym ude-
rzeniem, jednak choć kibice zdą-
żyli wpaść w euforię, okazało się, 
że sędzia Szymon Marciniak, nie 
uznał tej bramki po analizie sy-

tuacji przy użyciu systemu VAR. 
Tym samym mecz zakończył się 
wynikiem 1:0 dla Lechii Gdańsk.

– Jest mi przykro, że przegra-
liśmy i nasza piękna przygoda 
w Pucharze Polski się skończyła. 
Myślę, że wcale nie musiała. 
Mam tylko nadzieję, że nie po-
twierdzi się to, że bramka zosta-
ła nieuznana i to był błąd, ponie-
waż żal będzie większy. Pozosta-
nie niesmak, że ten półfinał 
w ten sposób się zakończył – po-
wiedział trener czerwono-niebie-
skich Marek Papszun na pome-
czowej konferencji. – Chciałem 
pogratulować całej szatni, szta-
bowi szkoleniowemu i zawodni-
kom za postawę. W całych roz-
grywkach kapitalnie grali, 
a sztab pracował, żeby mogli tak 
grać i wspólnie mogliśmy przeży-
wać te emocje. Myślę, że to do-
świadczenie zaprocentuje i wró-
cimy mocniejsi – podkreślił. 

Wcześniej trener biało-zielo-
nych pogratulował Rakowowi ja-
ko gospodarzowi gorącej i fanta-
stycznej atmosfery. 

– Słowa uznania dla Rakowa, 
ponieważ wykonali świetną pra-
cę. Widać tutaj organizację 
w klubie, która przekłada się na 
funkcjonowanie pierwszej dru-
żyny, widać boiska, Akademię 
dookoła – to wszystko idzie w gó-
rę. Do zobaczenia w Ekstrakla-
sie. Życzę wam przyspieszenia 
tempa, jeżeli chodzi o nowy sta-

dion, bo na pewno Częstochowa 
na to zasługuje – powiedział 
Piotr Stokowiec. 

– Częstochowianie kończą 
swoją tegoroczną przygodę 
w TOTOLOTEK Pucharze Polski 
na etapie półfinału, co w per-
spektywie czasu będzie to dla 
wszystkich sympatyków „Czer-
wono-Niebieskich” wielkim osią-
gnięciem. Wszyscy z uśmiechem 
na twarzy wspomną wygrane 
nad Lechem Poznań i Legią War-
szawa. Pomimo środowej poraż-
ki, podopieczni trenera Marka 
Papszuna mogą być dumni z te-
go, jak daleko zaszli – znaleźli się 
w gronie czterech najlepszych 
drużyn w Polsce. Dziękujemy 
naszym zawodnikom i sztabowi 
szkoleniowemu za wszystkie pu-
charowe emocje – poinformował 
klub. 

Paula Nogaj

Składy

Raków: Szumski - Kasperkie-
wicz, Niewulis, Petrasek, Kun, 
Schwarz (87. Domański), Sa-
pała, Malinowski (59. Bartl), 
Listkowski, Szczepański (80. 
Lewicki) Musiolik

Lechia: Alomerovic - Nunes, Na-
lepa, Augustyn, Mladenovic, 
Makowski, Lukasik, Kubicki, 
Paixao, Sobiech [32. Arak (70. 
Lipski) (82. Vitoria)], Haraslin

Miasto  Częstochowa  oraz 
Miejski Ośrodek Sportu  i Re-
kreacji zaprasza na spotkania 
finałowe  Pucharu  Ligi  40-lat-
ków  w  piłce  siatkowej,  które 
odbędą  się 14 kwietnia 2019 
roku w Hali Sportowej Często-
chowianka. 

Hala, na której rozgrywane 
będą mecze znajduje się przy ul. 
Rejtana 7c. Program spotkań fi-
nałowych wygląda następująco: 
o godz. 9:00 o VII miejsce zawal-

czy Temida i Gmina Mykanów, 
o 10:00 z kolei Klimas&Klimas 
Blachownia walczyć będzie o V 
miejsce z Jednością Mykanów 
Mikrus. O godzinie 11:00 o III 
miejsce pojedynkować będzie się 
Nowak-Mosty z Gminą Rędziny. 
Finałowy mecz został zaplano-
wany na godzinę 12:00. Zmierzą 
się w tym spotkaniu Flyspot 
i Volley. Po rozgrywkach odbę-
dzie się oficjalna ceremonia za-
kończenia.

Paula Nogaj
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Amatorska Liga Piłki Siatkowej 

Spotkania finałowe sezonu 
2018/2019

Spotkania  finałowe  Amatorskiej  Ligi  Piłki 
Siatkowej sezonu 2018/2019 odbędą się w Ha-
li  Sportowo-Widowiskowej  Polonia  12  i  16 
kwietnia.  Na  to  wydarzenie  zaprasza  Miasto 
Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Częstochowie  i Hala Sportowa Często-
chowa sp. z o. o. 

Według harmonogramu rozgrywek 1 najbliższy 
piątek o godzinie 19:30 mecz o III miejsce rozegra-
ją Brel Myszków i Multimetal. Następnie o godzinie 
20:30 zmierzy się CS PSP z Wkręt metem. We wto-
rek 16 kwietnia rozegrane zostaną drugie spotka-
nia w takich samych godzinach i kolejności dru-
żyn. 

Paula Nogaj

SPORT
Piłka nożna

Skra zagra w Rybniku
Skra  Częstochowa  zmierzy 

się  w  najbliższą  sobotę  13 
kwietnia z ROW 1964 Rybnik 
na meczu wyjazdowym w  ra-
mach 28. kolejki rozgrywek II 
ligi. 

Początek spotkania zaplano-
wano na godzinę 16:00 na sta-
dionie w Rybniku przy ul. Gli-
wickiej 72.  

Obecnie częstochowska dru-
żyna zajmuje 8 miejsce klasyfi-
kacji generalnej z ilością 38 
punktów. Zawodnicy z Rybnika 
znajdują się z kolei na miejscu 
15 i dzieli ich do Skry aż 10 
punktów. W poprzednim spotka-
niu podopieczni Pawła Ściebury 
pokonali 2:1 Gryf Wejherowo. 
Jednak klub chłodno podchodzi 

do sytuacji – Nie dzielmy skóry 
na niedźwiedziu – to przysłowie 
doskonale pasuje do sytuacji w 
jakiej znajduje się nasz zespół w 
tabeli II ligi. Mamy sporą prze-
wagę nad rywalami, ale mate-
matyka pokazuje, że jeszcze się 
nie utrzymaliśmy – informuje 
klub i dodaje – Po 27. kolejce 
Skra ma dziesięć punktów prze-
wagi nad zespołami ze strefy 
spadkowej, ale do końca sezonu 
jeszcze siedem meczów - zdobyć 
więc można 21 punktów. Oczy-
wiście nie zakładamy katastrofy 
w Skrze, pamiętamy także, że ry-
wale z dołu tabeli grać będą jesz-
cze między sobą, więc w teorii do 
pozostania w II lidze brakuje już 
niewiele.

Paula Nogaj

Relacja

Amatorska Liga 
Piłki Nożnej

Mecze w ramach 12. kolej-
ki  Amatorskiej  Ligi  Piłki 
Nożnej  zostały  rozegrane 
w  minionym  tygodniu.  ZC 
Michaś  zwyciężył  4:1  z  Za-
wodziem,  DK-Romtrans  po-
konał  8:0  CNC  Wieczorek, 
Exact  Systems  Klub  54  Ję-
dryka zremisował natomiast 
z Babarią 4:4. Remisem 3:3 
zakończyło się również spo-
tkanie  Marexu  z  ZF  TRW 
Polska. Jagiellończycy z ko-
lei  rozgromili  Amatora,  wy-
grywając 11:0. 

– W najciekawszym spotka-
niu 12 kolejki Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej Exact Systems 
Klub 54 Jędryka podzielił się 
punktami z Babarią. Remis 4:4 
wydaje się być sprawiedliwym 
wynikiem dla drużyn, które są-
siadują ze sobą w tabeli jednak 
należy wspomnieć, że przez 
większą część spotkania to Ba-
baria prowadziła i była bliżej 
wygranej. Klub 54 doprowadził 
jednak do wyrównania i obie 
drużyny dalej są obok siebie 
w tabeli. Miniony tydzień przy-
niósł jeszcze jeden remis w me-

czu kolejnych sąsiadów w tabe-
li, tj.: Marexu i ZF Group.

Pozostałe spotkania kończyły 
się dosyć pewnymi zwycięstwa-
mi faworytów. Warto wspo-
mnieć o prawdziwym festiwalu 
strzeleckim jaki w ostatnim 
meczu kolejki Jagiellończycy 
zafundowali Amatorowi. Wynik 
11:0 nie często się zdarza w na-
szych rozgrywkach a jeżeli do-
damy do tego, że aż 9 bramek 
strzelił jeden zawodnik (Grze-
gorz Nowak) to nasuwa się jed-
no pytanie: Jagiellończycy są 
tacy mocni czy też Amator jest 
zupełnie bez formy na początku 
rundy wiosennej? - zrelacjono-
wał Marcin Mazik, kierownik 
ds. sportu i rekreacji z często-
chowskiego MOSiR-u.  

Paula Nogaj

Terminy najbliższych 
spotkań:

12 kwietnia
godz. 19.45 ZF TRW Polska - 

Exact Systems Klub 54 Jędry-
ka (XXII kolejka)

godz. 21.00 ZC Michaś - CNC 
Wieczorek

II runda PGE Ekstraligi

Włókniarz jedzie do Grudziądza
W  najbliższy  piątek  12 

kwietnia  forBET  Włókniarz 
Częstochowa uda się do Gru-
dziądza,  gdzie  w  ramach  II 
rundy  PGE  Ekstraligi  zmie-
rzy  się  z  ekipą  tamtejszego 
MRGARDEN GKM-u. 

Klub nie organizuje wyjazdu 
na to spotkanie, jednak każdy 
z Kibiców naszej drużyny, któ-
ry zamierza wybrać się na to 
spotkanie i chce zająć miejsce 
w sektorze gości powinien był 
zgłosić ten fakt mailowo na ad-
res klubu do wtorku. 

Kibice, którzy wyrazili chęć 
uczestniczenia w spotkaniu 
skorzystać będą mogli z par-
kingu mieszczącego się przy 
ulicy Cmentarnej. Dostępny 
będzie on od godziny 18:30. 
Klub podał już już awizowane 
składy obydwu ekip na to 
spotkanie, które rozpocznie 
się punktualnie o godzinie 
20:30.

Paula Nogaj

forBET Włókniarz 
Częstochowa

1. Leon Madsen

2. Paweł Przedpełski
3. Adrian Miedziński
4. Fredrik Lindgren
5. Matej Zagar
6. Michał Gruchalski
7. Jakub Miśkowiak

MRGARDEN  
GKM Grudziądz

9. Antonio Lindbaeck
10. Artiom Łaguta
11. Przemysław Pawlicki
12. Krzysztof Buczkowski
13. Kenneth Bjerre
14. Marcin Turowski
15. Patryk Rolnicki



16. PIĄTEK-NIEDZIELA, 12-14 KWIETNIA 2019

POZIOMO: 1) wielki, niezamieszkany obszar porośnięty lasami; 
2) rzeka w Wenezueli krótko graniczna z Kolumbią; 3) cukierek na 
patyku; 4) resztka z jabłka; 5) krasomówca, orator; 6) broń Robin 
Hooda; 7) lekarstwa, środki zaradcze ogólnie; 8) Luwr lub 
woskowe Madame Tussaud; 9) przeszukanie bagażu przez 
celników; 10) słynny paryski uniwersytet; 11) rodzaj dziczyzny; 12) 
falisty to helenka, ptak mniejszy od wróbla; 13) szklana cegła; 14) 
z Jałtą i Symferopolem; 15) dzrewo owocowe; 16) rodzaj zasłony 
plażowej; 17)  rzeka w Armenii, graniczna z Turcją; 18) dziurka; 
19) niebezpieczne w rzece; 20) francuski producent autobusów, 
autokarów; 21) Loch ..., najdłuższe słodkowodne jezioro w 
Szkocji; 22) kraina historyczna na terenie Belgii, Francji i Holandii; 
23) Smerf kawalarz z niespodziankami; 24) daleki odblask pożaru; 
25) prześmiewcy, szydercy; 26) stolica Wenezueli; 27) thriller 
Grahama Mastertona; 28) athanor, piec do celów alchemicznych; 
29) państwo w Oceanii, ze stolicą w Port Vila; 30) brawa; 31) 
wynagrodzenie; 32) miasto, które upadło przez konia; 33) Hańska, 
żona Balzaca; 34) rywalizuje z Wirtualną Polską i Onetem; 35) 
dźwięk o określonej częstotliwości; 36) zapłata za dzień pracy; 37) 
szwedzka marka samochodów; 38) Eugene, autor dramatów 
„Nosorożec”, „Krzesła”; 39) produkty z cukierni; 40) wyspy na 
Morzu Karaibskim z George Town
PIONOWO: 1) chroni przed deszczem i słońcem; 2) np. skwarki 
na kaszy, omasta; 15) matka i żona Edypa; 16) zostaje po ścięciu 
drzewa; 22) mistrz w swoim zawodzie; 27) oddział chorób 
wewnętrznych; 41) brany na muszkę; 42) pan z kabaretu; 43) 
wiruje w kasynie; 44) artezyjska lub abisynka; 45) imię Collodiego, 
autora „Pinokia”; 46) szybsza droga na przełaj; 47) trójkąt 
kreślarski; 48) miasto w Holandii nad Kanałem 
Północnoholenderskim; 49) przepływa przez Brno; 50) do włosów; 
51) obuwie dla domatora; 52) japońska metoda uzdrawiania 
energią życiową; 53) towarzyskie powiązania; 54) ćwiczy, by 
zostać profesjonalistą; 55) Wb w układzie SI; 56) bagna, 
trzęsawiska; 57) zmęczenie ze znudzeniem; 58) w każdej karetce; 
59) ma wykształcenie prawnicze; 60) dziecinny rower; 61) 
zdobywane przez himalaistów; 62) miasto z pierwszą elektrownią 
jądrową na świecie; 63) duży ssak morski podobny do delfina; 64) 
pomarańcza olbrzymia, pomelo; 65) mieszkanka Izmiru; 66) 
zawody rycerskie; 67) włókno do wytwarzania miękkiej tkaniny; 
68) grupa żołnierzy; 69) osoba kupująca; 70) cieśnina łącząca 
Morze Adriatyckie z Jońskim; 71) niewielka miejscowość, kolonia; 
72) borowy, siarkowy i mrówkowy

Krzyżówka klasyczna z hasłem

Rozwiąż krzyżówkę i ułóż hasło. Wyślij je na adres e-mail:  
redakcja@zycieczestochowy.pl

w tytule wpisz: krzyżówka z 12-04-2019 r.
Pierwsze dwie osoby otrzymają nagrody – niespodzianki  

(kontakt ze zwycięzcami drogą mailową). 
Odbiór nagród w redakcji  

Życia Częstochowy i Powiatu, Al. NMP 51, 42-200 Częstochowa.



PROGRAM TV – PIĄTEK 12 KWIETNIA 2019 r.

05:05 Jeden z dziesięciu; 3/112
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 153; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 464; serial; Turcja 

(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.V; odc. 57; serial 

TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 109 - 

Maja przed północą; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 73 - 
Zatruta woda; serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 205; 
telenowela historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda; magazyn
12:30 Wójt roku – 2018 - finał; relacja
12:55 Natura w Jedynce – Najmłodsi 

mieszkańcy Australii; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2014)

14:00 Elif; s.III; odc. 465; serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 154; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4065
18:00 Klan; odc. 3469; telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka historia...; 

odc. 30; telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 4/112
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 To był rok!; /6/
21:40 The Wall. Wygraj marzenia; /58/; 

teleturniej
22:40 Biegnij, chłopcze, biegnij; 

dramat; Niemcy, Polska, Francja 
(2013)

00:35 El Principe – dzielnica zła; odc. 
28; serial; Hiszpania (2014)

01:30 El Principe – dzielnica zła; odc. 
29; serial; Hiszpania (2014)

02:25 Magazyn kryminalny 997
03:20 Ocaleni; reality show
04:20 Notacje – Bohdan Zadura. Sen 

czy nie sen; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 276 ed. 5; 
teleturniej

06:00 Egzamin z życia; odc. 33; serial 
TVP

06:50 Anna Dymna – spotkajmy się – 
Miszczakowie i Pietrowiczowie

07:20 Na sygnale; odc. 39; serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia (29)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama Flesz i Pogoda Flesz
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (339)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 153; serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2042; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 277 ed. 5; 

teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 63; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:00 Coś dla Ciebie; magazyn
14:35 Operacja Zdrowie!; /23/ 

Miażdżyca rozsiana; magazyn 
medyczny

15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 73; serial; Niemcy

16:00 Koło fortuny; odc. 476 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2133; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 39; Turcja 
(2016)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.II; odc. 47 

„Halloween”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (30)
19:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /32/ - 

„C’est la vie - Paryż z pocztówki” - 
Andrzej Zaucha

19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /72/ - 
„Black and white” - Kombi

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2042; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2043; serial 
obyczajowy TVP

20:45 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
7/13; serial komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; odc. 258 „Damy 
radę” sezon 14; serial TVP

22:20 La La Poland; s.II; odc. (8); 
program rozrywkowy

22:50 Smoleńsk; dramat
01:00 Dusigrosz; komedia romantyczna; 

Francja (2016)
02:40 Fighter; film obyczajowy; USA 

(2010)

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 SuperPies (18); magazyn 

poradnikowy. Aneta Awtoniuk 
pomoże właścicielom psa Gringo, 
który szczeka na każdy dźwięk 
dochodzący zza drzwi mieszkania. 
Szczególnie drażni go dzwonek. Po...

9:30 Malanowski i partnerzy (707) serial 
fabularno-dokumentalny

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

11:00 Dlaczego ja? (599) serial 
paradokumentalny

12:00 Gliniarze (160) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (861) serial 
paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość (2863) serial 
obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (907) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (330) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (320) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2864) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (427) 

serial komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda Kiepskiego, jego 
rodziny i sąsiadów. Ferdynand i 
Halina będą obchodzić m.in. 
czterdziestą rocznicę ślubu.

20:05 Dancing with the Stars. Taniec z 
gwiazdami 9 (7); program 
rozrywkowy

22:05 Wojna żeńsko-męska; komedia, 
Polska 2011. Zakompleksiona kobieta 
pod wpływem przyjaciół przechodzi 
zaskakującą metamorfozę.

0:40 Głupi, głupszy, najgłupszy; 
komedia, USA 2012. Larry, Moe i 
Curly muszą szybko zdobyć pieniądze, 
by uratować sierocieniec. Znajoma 
zleca im morderstwo.

2:40 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo

05:10 Uwaga! (5640) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (9/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Stara Kuźnia 
(Magnuszew)

07:50 Doradca smaku 10 (24/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2433) - 
magazyn

11:00 Ukryta prawda (1024) - program 
obyczajowy

12:00 Szpital (913) - program 
obyczajowy

13:00 Szkoła (676) - program
14:00 19 + (377) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 3 (11/12) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Barbarossa (Siedlce)

15:30 Szkoła (677) - program
16:30 19 + (378) - program
17:00 Szpital (914) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1025) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7772) - informacje, Polska
19:35 Sport (7755) - informacje 
19:45 Pogoda (7752) - informacje 
19:50 Uwaga! (5641) - program
20:00 Ant-Man - film przygodowy, 

USA 2015. Biochemik dr Hank Pym 
tworzy w swym laboratorium formułę 
pozwalającą radykalnie zmieniać 
wielkość człowieka. Dzięki 
zaprojektowanemu przez siebie 
kostiumowi udaje mu się 
komunikować z insektami, a w razie 
potrzeby sterować ich zachowaniem. 

22:20 Władcy ognia - film przygodowy, 
USA/Wielka Brytania/Irlandia 2002. 
Londyn, rok 2084. 12-letni Quinn 
nieświadomie budzi ze snu smoka. W 
ciągu 20 lat bestia i jej potomstwo 
niszczą niemal cały świat. Dorosły 
Quinn jest szefem straży pożarnej, 
odpowiedzialnym za walkę ze 
skutkami smoczego ataku. Przede 
wszystkim jednak próbuje utrzymać 
przy życiu małą społeczność ludzką, 
wiodącą nędzną egzystencję w 
ruinach starego zamczyska. Pewnego 
dnia zjawia się butny Amerykanin, 
Van Zan, który twierdzi, że zna 
sposób na pokonanie bestii i ocalenie 
rodzaju ludzkiego...

00:25 Kuba Wojewódzki 13 (20) - talk 
show

01:30 Uwaga! (5641) - program
01:50 Moc Magii (453) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 20

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 198

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
180

09:00 Rodzinny interes; odc. 29
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny,  2008; odc. 45
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 9-10
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 18-19
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 

2018; odc. 56
16:00 Rodzinny interes; odc. 29-30
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

180-181
20:00 Potrójne zagrożenie; akcja, Chiny, 

USA 2019. Deveraux (Micheal Jai 
White) wysyła dwóch najemników – 
Payu (Tony Jaa) i Long Fei (Tiger Hu 
Chen) – na misję humanitarną, 
podczas której mają uwolnić 
niektórych więźniów. Nie wiedzą 
jednak o tym, że prawdziwym 
zamiarem Deveraux i jego zespołu 
jest uwolnienie ich przywódcy…

21:55 Wasabi: Hubert zawodowiec; 
akcja, Francja, Japonia 2001. 
Francuski policjant – Hubert Fiorentini 
– bez skrupułów walczy z 
zorganizowaną przestępczością. Po 
pracy prowadzi zwyczajne życie. Do 
czasu… Pewnego dnia otrzymuje 
pewną wiadomość, która zmusza go 
do natychmiastowego wyjazdu. Udaje 
się do Japonii, by tam uporządkować 
sprawy rodzinne i poznać…swoją 
córkę…

23:50 Bez Litości; serial akcji, Kanada, 
USA 2011; odc. 6

01:45 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997

02:50 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 
23

03:15 Biesiada na cztery pory roku; 
factual, 2015

03:55 Menu na miarę; serial fabularny, 
2011

04:40 Z archiwum policji; serial 
fabularny, 2010; odc. 6

05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 
23

05:25 Z archiwum policji; serial 
fabularny, 2010; odc. 6

05:50 Korona królów; odc. 157; 
telenowela historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 36 „Uwięziony 
pod ziemią”; serial fabularyzowany 
TVP

06:50 Na sygnale; odc. 37 „Jutro 
wesele”; serial fabularyzowany TVP

07:30 Daleko od szosy; odc. 5/7 - Pod 
prąd; serial TVP

08:55 M jak miłość; s.I; odc. 1028; 
serial TVP

09:50 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 6/13; 
serial TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 66 „Król 
jest nagi”; serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.III; odc. 37 - Zrozumieć 
kobietę; serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.III; odc. 38 - Złoty 
deszcz; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 180 - 
Życiowy rekord; serial kryminalny 
TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 181 - 
Piekło; serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 270 
Słoneczny pacjent; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 37 „Jutro 
wesele”; serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.III; odc. 39 - Szczęśliwe 
rozwiązanie; serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; s.IV; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; wyk.:Ilona 
Ostrowska, Arkadiusz Nader, Cezary 
Żak, Paweł Królikowski, Grzegorz 
Wons, Jacek Kawalec, Artur Barciś

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

19:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 182 - 
Krew z krwi; serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.XI; odc. 137 - 
Zagadka czasu; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy 
emocjonalne; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i 
rozstania; serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 183 - 
Siłownia; serial kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 269; 
serial kryminalny TVP

01:10 Glina; odc. 24/25; serial 
kryminalny TVP

01:55 Glina; odc. 25/25; serial 
kryminalny TVP

02:50 Daleko od szosy; odc. 5/7 - Pod 
prąd; serial TVP

04:15 M jak miłość; s.I; odc. 1028; 
serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2499; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Kuchnia 

na przedwiośniu; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; s.II; odc. 141; 

teleturniej
08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 

(odc. 5) - Leniuchy i pracusie; 
reportaż

09:15 Koło fortuny; odc. 451 ed. 6; 
teleturniej

09:50 Kabaret za kulisami – 5 – 
Improwizacja; program rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /124/ 
- „Rebeka”

11:10 Familiada; odc. 2499; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /11/; 

teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Historia 

literatury według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju(1-2); 
widowisko

14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /30/; 
teleturniej

15:10 KabareTOP Story; /4/ - „Z tyłu 
sklepu”; program rozrywkowy

15:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
OPOLE na bis – Z PRL do Polski; /cz. 
2/

16:30 Kabaretowa Mapa Polski – XVII 
Festiwal Kabaretu Koszalin – Bitwa 
na czary (1-2)

18:25 Okrasa łamie przepisy – Różne 
smaki barszczu; magazyn kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (85) Rozum; cykl reportaży

19:30 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem.; odc. (6); magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /12/; 
teleturniej

20:30 Big Music Quiz (11); teleturniej 
muzyczny

21:35 Postaw na milion; odc. 191; 
teleturniej

22:35 The Wall. Wygraj marzenia; /44/; 
teleturniej

23:30 Dzięki Bogu już weekend; s.IV 
(10); program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 450 ed. 6; 
teleturniej

01:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
superPAKA czyli Kabareton 30 - lecia 
(Przegląd Kabaretów PaKA); 
widowisko

04:25 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie - Natalia 
Kukulska; widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty (3/15) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (535) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Emo) (53) - program 
sądowy

07:55 Szpital (251) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (19/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (20/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (52/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (63/165) - program
12:45 19 + (64/165) - program
13:15 Ukryta prawda (315) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (20/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Bestia) (54) - program 

sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Dobry przyjaciel) (91/116) - program 
sądowy

16:20 Szpital (252) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (20/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty (4/15) - serial 

obyczajowy
18:25 Przyjaciele (11/25) - serial 

komediowy, USA
18:55 Ugotowani 10 (12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:00 Big Brother (20/65) - program
21:00 Naga broń 33 1/3 - komedia, 

USA 1994. Porucznik Frank Drebin 
(Leslie Nielsen) jest już na zasłużonej 
emeryturze. Los Angeles staje jednak 
wobec zagrożenia atakiem 
terrorystycznym.…

22:50 Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie - 
film przygodowy, USA 2011. Rok 1940. 
Steve Rogers (Chris Evans) stara się 
zaciągnąć na ochotnika do 
amerykańskiej armii. Jego podanie 
zostaje odrzucone, ze względu na słaby 
stan zdrowia młodzieńca. Dostaje jednak 
propozycję uczestniczenia w tajnym 
eksperymencie rządowym mającym na 
celu stworzenie superżołnierza…

01:30 Moc Magii (453) - program
03:40 Druga strona medalu 2 (6/7) - talk 

show – Ewa Kopacz
04:10 Druga strona medalu 2 (7) - talk 

show – Izabela Małysz
04:40 Druga strona medalu 3 (1/8) - talk 

show – Mariola Gołota
05:10 Druga strona medalu 3 (2/8) - talk 

show – Maja Włoszczowska

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2(12/13) - program lifestylowy

05:55 Wiem, co kupuję(2/12) - program
06:25 Beauty ekspert 2(7/12) - magazyn 
06:55 W dobrym stylu 3(7/8) - program
07:40 Sablewskiej sposób na modę 

8(2/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5(10/12) - 

program rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 3(11/12) - 

reality show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

5(4/10) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(8/13) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 15(7/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Eks-tra zmiana 2(2/8) - program
13:45 Nowa misja ratunkowa(6/7) - 

program rozrywkowy
14:45 W czym do ślubu 4(10/12) - 

reality show 
15:15 W czym do ślubu? 3(3/12) - 

reality show 
15:45 Śluby marzeń 
16:50 Subiektywny ranking naj… 2(3/6) 

- program 
17:20 Tak powstaje
17:50 Kuchenne rewolucje 14(8/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:50 W czym do ślubu 4(11/12) - 

reality show 
19:25 Ugotowani 8(59) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:00 Ugotowani 8(60) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:35 Chińskie sesje przedślubne - 

wymarzone życie ze zdjęcia - 
dokument 

21:50 Kobieta na krańcu świata 10(1/5) 
- program 

22:25 Miłość od kuchni
23:25 Kto tu mieszka?
00:10 Sablewska od stylu. Na 

okazje(6/12) - program rozrywkowy
00:55 Kafejka szczerych wyznań(6) - 

program lifestylowy
01:55 Wiem, co jem 5(4/10) - magazyn 
02:25 Wiem, co jem 3(11/16) - 

magazyn
02:55 W roli głównej - Piasek(5/9) - talk 

show
03:25 W roli głównej - Kasia 

Skrzynecka(6/9) - talk show
03:55 W roli głównej - Dariusz 

Michalczewski(7/9) - talk show
04:25 W roli głównej - Mandaryna(5/8) - 

talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Boks
07:30 Podnoszenie ciężarów
09:10 Piłka ręczna mężczyzn - Polska - 

Niemcy`
11:00 Tenis - Turniej WTA, Na żywo
12:55 Gimnastyka sportowa - ME - 

Szczecin, Na żywo
16:00 Podnoszenie ciężarów - ME 87 kg 

kobiet, Na żywo
17:55 Gimnastyka sportowa - ME - 

Szczecin, Na żywo
19:35 Podnoszenie ciężarów - ME 87 kg 

kobiet, Na żywo
20:30 Ring TVP Sport
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Podnoszenie ciężarów - ME
00:25 hokej na lodzie- NHL - skróty
01:00 hokej na lodzie NHL, Na żywo
04:00 Podnoszenie ciężarów ME 

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (12) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (27) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (10) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (110) reality show. 
Pani Joanna mieszka wraz z dziećmi 
w Stefanowie. Stan budynku przeraża 
doświadczonych fachowców. Wnętrze 
jest czarne od sadzy i dymu...

9:00 Septagon (60) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 

6 (13) reality show
11:25 SuperPies (14); magazyn 

poradnikowy
11:55 Mecenas Lena Barska 2 (11) 

serial obyczajowy
13:00 Detektywi w akcji (158) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (523) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 4 (60) serial 

kryminalny
17:00 Joker (60) teleturniej
18:00 Septagon (58) serial kryminalny. 

50-letnia Aniela zostaje zaczepiona 
przez Cygankę, która prosi ją o 10 zł 
w zamian za wróżbę. Aniela daje się 
namówić,...

19:00 Policjantki i Policjanci (524) 
serial obyczajowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu (19); program 
rozrywkowy

21:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (281) serial kryminalny

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (282) serial kryminalny

23:15 Czerwony świt; film wojenny, USA 
2012. Koreańscy komuniści atakują 
Stany Zjednoczone. Młodzy partyzanci 
walczą z agresorem.

1:10 Zagadkowe zgony (7) serial 
dokumentalny

1:40 Zagadkowe zgony (8) serial 
dokumentalny

2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 12 kwietnia
07:00 Dziennik telewizyjny – 

12.04.1989
07:35 Czarne chmury; odc. 10/10 - 

Pościg; serial TVP
08:45 Marzyciele – Habsburgowie z 

Żywca; program publicystyczny
09:15 Historia Polski – AK – Armia 

Podziemna; film dokumentalny
10:20 Sensacje XX wieku – Chińska 

bomba atomowa; cykl dokumentalny
11:15 Historia jedzenia po 

amerykańsku – Grzeszki nasze 
powszednie; odc. 5/6; cykl 
dokumentalny; USA (2014)

12:05 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 10; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 20 „Ślad na 
fotografii”; s. II; serial TVP

13:20 Krajobrazy Dzikiego Zachodu; 
odc. 3/3. Pustynie; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2014)

14:20 Odkryć tajemnicę – Popiersie 
Nefertiti; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); reż.:Graeme Ball

15:20 Zobaczyłem zjednoczony naród; 
film dokumentalny; reż.:Anna Ferens

16:20 Historia Polski – Ostatni świadek; 
film dokumentalny; reż.:Paweł Woldan

17:45 Poszukiwacze skarbów; odc. 2/16 
Lewis & Clark’s Montana Bonanza; 
cykl dokumentalny; USA (2014)

18:15 Ex Libris; odc. 379; magazyn
18:40 Polska Kronika Filmowa 1994 - 

Wydanie 10; cykl dokumentalny
18:55 Przedwiośnie; odc. 1/6 - Wieczny 

ogień; serial TVP
20:00 W cieniu prezydenta
21:00 Utracony świat Aleksandra 

Wielkiego; odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)

22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w 
DTV; odc. 71; magazyn

22:35 Szerokie tory – Jeden dzień z 
życia znawcy środowiska 
kryminalnego w Petersburgu; 
reportaż

23:15 Instynkt przetrwania; odc. 3/6; 
esej dokumentalny; USA (2012)

00:05 Sensacje XX wieku – Kutrzeba 
cz. 2; widowisko kameralne

01:05 Encyklopedia II wojny światowej 
– Charles de Gaulle; cykl 
dokumentalny

01:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Dalekie Echa 
Wielkiej Wojny

02:05 Dziennik telewizyjny – 12.04.1989

6:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Unia 
Tarnów

8:30 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą 
się w nim także materiały 
poświęcone...

10:00 Piłka nożna: Puchar Polski; mecz 
półfinałowy: Jagiellonia Białystok - 
Miedź Legnica

12:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz fazy play-off

15:00 Piłka nożna: Puchar Polski; mecz 
półfinałowy: Raków Częstochowa - 
Lechia Gdańsk

17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o miejsca 5-6

20:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 7. miejsce: Asseco Resovia 
Rzeszów - GKS Katowice

23:00 Boks: Gala MB Boxing Night: 
Ostatni Taniec. W katowickim 
Spodku naprzeciw siebie staną m.
in. Mariusz Wach i Martin Bakole 
Ilunga. Stawką ich pojedynku będzie 
pas międzynarodowego mistrza...

1:00 Sporty walki: KSW

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; odc. 3465; telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3466; telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3467; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 296; magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:30 wojsko – polskie.pl
08:55 Studio Raban
09:25 Rodzinny ekspres; magazyn
09:55 Korona królów – taka historia...; 

odc. 30; telenowela historyczna TVP
10:25 Korona królów; odc. 202; 

telenowela historyczna TVP
11:00 Korona królów; odc. 203; 

telenowela historyczna TVP
11:30 Korona królów; odc. 204; 

telenowela historyczna TVP
12:00 Korona królów; odc. 205; 

telenowela historyczna TVP
12:40 Fascynujący świat – Leonardo – 

człowiek, który ocalił naukę; Włochy 
(2017); reż.:Mark Daniels

13:40 Z pamięci; felieton
13:50 Okrasa łamie przepisy; magazyn 

kulinarny
14:25 Jak to działa; odc. 174; magazyn
14:55 Wiktoria; s.II; odc. 12 Grzechy 

ojca; serial kostiumowy; Wielka 
Brytania (2016)

16:00 Szansa na Sukces. Opole 2019
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych; odc. 5; serial 

TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Hit na sobotę – La La Land; 

musical; USA (2016); reż.:Damien 
Chazelle; wyk.:Emma Stone, Ryan 
Gosling, John Legend, Rosemarie 
DeWitt

22:50 Echo serca; odc. 13; serial TVP
23:45 Jennifer 8; dramat; USA (1992); 

reż.:Bruce Robinson; wyk.:Uma 
Thurman, Kathy Baker, Andy Garcia

02:00 Jaka to melodia?
02:50 Biegnij, chłopcze, biegnij; 

dramat; Niemcy, Polska, Francja 
(2013)

04:40 Z pamięci; felieton

05:15 Koło fortuny; odc. 278 ed. 5; 
teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 2039; serial 
obyczajowy TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 2040; serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość; odc. 1435; serial 
TVP

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

11:25 Pytanie na śniadanie Extra (340)
11:55 To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem.; odc. (19); magazyn 
kulinarny

12:30 Bake off – Ale ciacho! (6) ed. 5; 
widowisko

13:25 Na sygnale; odc. 227 „Mądrzejszy 
ustępuje”; serial fabularyzowany TVP

14:00 Familiada; odc. 2539; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 477 ed. 6; 

teleturniej
15:20 O mnie się nie martw; s. X; odc. 

7/13; serial komediowy TVP
16:15 Rodzinka.pl; odc. 258 „Damy 

radę” sezon 14; serial komediowy 
TVP

16:40 Słowo na niedzielę - Modlitwa 
czyli być albo nie być

16:55 Zmiennicy; odc. 7/15 - 
Warszawski łącznik; serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; odc. 200; 

teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 

200
19:35 Lajk!
20:05 Dance Dance Dance (13)
21:10 Dance Dance Dance (14)
22:10 Sierocki na sobotę; odc. 17; 

program rozrywkowy
23:05 Fighter; film obyczajowy; USA 

(2010)
01:10 Misja w czasie; film science 

fiction; Luksemburg, Wielka Brytania, 
Włochy, USA (2004); reż.:Christopher 
Kulikowski; wyk.:Dolph Lundgren, 
Gary Daniels, Silvia De Santis

02:50 Smoleńsk; dramat; reż.:Antoni 
Krauze; wyk.:Beata Fido, Maciej 
Półtorak, Aldona Struzik, Lech Łotocki

04:55 The Good Doctor; s.II; odc. 34; 
serial obyczajowy; USA (2017)

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
7:35 Karate kid; film przygodowy, USA 

1984. Nastoletni Daniel postanawia 
trenować wschodnie sztuki walki. 
Jego nauczycielem zostaje pan 
Miyagi.

10:10 Ewa gotuje (358); magazyn 
kulinarny

10:45 Sekrety rodziny (16) serial 
paradokumentalny

11:45 Sekrety rodziny (17) serial 
paradokumentalny

12:45 Sekrety rodziny (18) serial 
paradokumentalny

13:45 Świat według Kiepskich (197) 
serial komediowy. Perypetie 
mieszkańców starej kamienicy: 
bezrobotnego piwosza Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony Haliny, ich syna 
i sąsiadów...

14:25 Świat według Kiepskich (198) 
serial komediowy

15:05 Świat według Kiepskich (199) 
serial komediowy

15:45 Kabaret na żywo (56); program 
rozrywkowy. Rolę gospodarza pełni 
Piotr Bałtroczyk. Wystąpią gwiazdy 
sceny kabaretowej: Robert Górski i 
Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego 
Niepokoju, Marcin Daniec,...

17:45 SuperPies (19); magazyn 
poradnikowy. Aneta Awtoniuk pokaże, 
jak wychować psa. W każdym 
odcinku pojawią się dwie rodziny, w 
tym gwiazda, ze swoimi pupilami. 
Specjalistka...

18:20 Chłopaki do wzięcia (155) serial 
dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (428) 

serial komediowy
20:05 Kraina lodu; film animowany, USA 

2013. Dzięki siostrzanej miłości w 
pogrążonym w wiecznej zimie 
królestwie znów może nastać wiosna.

22:20 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 
(8); program rozrywkowy

0:20 Lincoln; dramat biograficzny, USA 
2012. Rok 1865. Abraham Lincoln 
chce przegłosować projekt likwidujący 
niewolnictwo.

3:45 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo

05:20 Uwaga! (5641) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1151) - 

magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (727) - 

serial obyczajowy
12:50 MasterChef Junior 4 (6/10) - 

program
14:25 Agent - Gwiazdy 4 (7/13) - 

program
15:25 Efekt Domina 6 (6/8) - program
16:00 Kuchenne rewolucje 19 (7/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Dorota inspiruje 2 (5/8) - 

program. Dorota Szelągowska po raz 
kolejny zarażać będzie zapałem do 
prac remontowych! Wraz z 
niezawodną ekipą odwiedzi 
bezradnych Polaków, czekających na 
pomoc fachowej ręki. Do polskich 
mieszkań wkroczy, aby całkowicie 
odmienić wybrane pomieszczenia. 
Czekać na nią będą niedokończona 
sypialnia, zagracony pokój dziecięcy, 
powiewający nudą salon, a nawet 
kuchnia, w której miejsce do 
przechowywania stanowią nie szafki, 
a skrzynki! W drugiej serii „Dorota 
inspiruje” liczyć się będzie 
kreatywność i nieocenione patenty. W 
programie prowadząca nie tylko 
remontuje, ale także inspiruje…

18:00 36, 6 5 (7/12) - program
19:00 Fakty (7773) - informacje, Polska
19:25 Sport (7756) - informacje 
19:35 Pogoda (7753) - informacje 
19:45 Uwaga! (5642) - program
20:00 Chyłka – Zaginięcie
21:00 Władcy umysłów - melodramat, 

USA 2011. Robiący karierę młody 
polityk zdobywa upragnione 
stanowisko kongresmena. Wkrótce 
zaczyna orientować się, że otaczająca 
go rzeczywistość jest złudzeniem. 
Wszystko, co otacza ludzi, to tylko 
scenografia zbudowana przez 
tajemniczych strażników 
kontrolujących ludzi…

23:10 Koniec przyjaźni - film horror, 
USA 2014

01:00 Kuchenne rewolucje 19 (7/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

02:05 Uwaga! (5642) - program
02:25 Moc Magii (454) - program

06:00 Pan wzywał, Milordzie?; serial, 
Wielka Brytania 1993; odc. 4

07:00 Taki jest świat; factual, 2019
07:50 Tajemnice medyczne; serial 

fabularny, 2016; odc. 15
08:50 13 Posterunek 2; serial fabularny, 

2000; odc. 14
09:30 13 Posterunek 2; serial fabularny, 

2000; odc. 15
10:10 Lombard. Życie pod zastaw;  

odc. 177-181
15:00 Rodzinny interes; odc. 23-25
18:00 Blondynka w koszarach; komedia, 

USA 2008. Blondwłosa gwiazdka 
filmowa Megan Valentine wierzy, że 
jako ulubienica Ameryki wieść będzie 
zawsze życie lekkie, łatwe i przyjemne, 
opromienione błyskami fleszy. Los 
wylewa jej na głowę kubeł zimnej 
wody, kiedy jednocześnie traci 
majątek, agenta i chłopaka, a 
producent kolejnego filmu uznaje, że 
jest nieodpowiednia do roli. Megan 
nie ma wyboru – musi wziąć swój los 
we własne ręce…

20:00 Rambo 3; akcja, USA 1988. 
Dawny dowódca i przyjaciel Johna 
Rambo - pułkownik Trautman 
wyrusza z tajną misją do Afganistanu. 
Wkrótce nadchodzi wiadomość, że 
został on pojmany i uwięziony w 
radzieckiej bazie wojskowej. Oficjalna 
misja wojskowa jest wykluczona. 
Rambo decyduje się więc sam 
wyruszyć na ratunek dowódcy…

22:05 Non stop; akcja, USA, Francja 
2014. Agent federalny Bill Marks 
(Liam Neeson) nie znosi latać, mimo 
to do zadań mężczyzny należy dbanie 
o bezpieczeństwo pasażerów 
podróżujących samolotami. Podczas 
jednego z lotów, na telefon Marksa 
przychodzi wiadomość z żądaniem 
ogromnej sumy pieniędzy…

00:15 American Pie: Naga mila; 
komedia, USA 2006

02:35 Taki jest świat; factual, 2019
03:30 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 

24
04:00 Menu na miarę; serial fabularny, 

2011
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 7
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 

25
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 7

05:40 Na sygnale; odc. 224 „Dużo 
miłości”; serial fabularyzowany TVP

06:15 Alternatywy 4; odc. 7/9 - Spisek; 
serial komediowy TVP

07:25 Alternatywy 4; odc. 8/9 - Wesele; 
serial komediowy TVP

08:25 Bulionerzy; odc. 29/75 - 
Profesjonaliści; serial komediowy TVP

08:55 Bulionerzy; odc. 30/75 - Etat; 
serial komediowy TVP

09:30 Ranczo; s.III; odc. 32 - Wielkie 
odkrycie; serial obyczajowy TVP

10:30 Ranczo; s.III; odc. 33 - Sprawca; 
serial obyczajowy TVP

11:30 Rodzinka.pl; s.III; odc. 59 
„Młodość nie zna strachu” - ; serial 
komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 60 
„Gwiazda rocka”; serial komediowy 
TVP

12:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 61 „Biznes 
is biznes”; serial komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 176 - 
Świadek oskarżenia; serial kryminalny 
TVP

14:10 Ranczo; s.III; odc. 34 - Odsiecz; 
serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.III; odc. 35 - Upadek 
obyczajów; serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.III; odc. 36 - Miedź 
brzęcząca; serial obyczajowy TVP

17:15 Czterdziestolatek; odc. 15/21 - 
Kosztowny drobiazg, czyli rewizyta; 
serial TVP

18:30 Komisarz Alex; s.XI; odc. 137 - 
Zagadka czasu; serial kryminalny TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 269; 
serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 177 - 
Amfetamina; serial kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 178 - 
Poza światem; serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.III; odc. 37 - Zrozumieć 
kobietę; serial obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.III; odc. 38 - Złoty 
deszcz; serial obyczajowy TVP

00:20 Stulecie Winnych; odc. 5; serial 
TVP

01:15 Echo serca; odc. 7; serial TVP
02:10 Dublerzy; odc. 3/4; serial TVP
03:05 Dublerzy; odc. 4/4; serial TVP
04:00 Rodzinka.pl; odc. 256 „Właściwe 

relacje” sezon 14; serial komediowy 
TVP

04:35 Rodzinka.pl; odc. 257; sezon 14; 
serial komediowy TVP

05:10 Ja to mam szczęście!; odc. 18; 
serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:20 Rozrywka Retro – Telepeerele 
(9); widowisko rozrywkowe

07:15 Zakochaj się w Polsce; odc. 82 
Biecz; magazyn

07:45 Kraj się śmieje - Komplementy i 
inwektywy (1)

08:50 Koło fortuny; odc. 452 ed. 6; 
teleturniej

09:35 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
10:10 Życie to Kabaret – Humor Jacka 

Fedorowicza; program rozrywkowy
11:05 Andre Rieu: Witaj w moim 

świecie; s. 2; /6/ - Światowe Tourne; 
cykl dokumentalny; Wielka Brytania 
(2017)

11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
12:35 Okrasa łamie przepisy – Bio 

warzywa na stół; magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.II; odc. 14 

Gorączka srebra; cykl dokumentalny
13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 

(odc. 6) - Wędrówki; reportaż
14:15 Postaw na milion; odc. 191; 

teleturniej
15:05 Muzeum Polskiej Piosenki; /125/ 

- „Walc Embarras” - Irena Santor
15:20 Piosenka z pretekstem
15:40 Big Music Quiz (10); teleturniej 

muzyczny
16:45 Wszystkie stworzenia duże i małe 

– Tajniki zawodu; odc. 7 sezon II; 
serial; Wielka Brytania (1978)

17:50 Wielki Test. Mistrzowie 
uśmiechu

19:25 Dwoje i ich boje (3); program 
rozrywkowy

20:30 Paranienormalni Tonight – 
Katarzyna Bujakiewicz; program 
rozrywkowy

21:35 Sanatorium miłości; odc. 7; 
reality show

22:30 Kabaretowa Mapa Polski – 
Płocka Noc Kabaretowa – Jestem 
Gwiazdą!; program rozrywkowy

00:40 Kabaretowa Mapa Polski – 
OPOLE na bis – Z PRL do Polski; /cz. 
1/

01:40 Koło fortuny; odc. 451 ed. 6; 
teleturniej

02:25 Rozrywka Retro – Telepeerele 
(9); widowisko rozrywkowe

05:50 Ukryta prawda (536) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (16/65) - program
09:55 Big Brother (17/65) - program
10:55 Big Brother (18/65) - program
11:55 Ukryta prawda (311) - program 

obyczajowy
12:55 Przyjaciele (11/25) - serial 

komediowy, USA
13:25 Strachy na psiaki - film rodzinny, 

USA/Kanada 2011
15:10 Przygoda na Alasce - film 

przygodowy, USA 1995. Po śmierci 
żony, Jake Barness postanawia 
przeprowadzić się z synem i córką na 
Alaskę. Na nowe miejsce zamieszkania 
wybiera małą wioskę. Ma nadzieję, że 
piękna, dzika przyroda pozwoli mu 
odzyskać spokój wewnętrzny, a jego 
dzieciom zapomnieć o stracie matki…

17:30 Hugo i jego wynalazek - film 
rodzinny, USA 2011. Hugo jest sierotą 
mieszkającym w ścianach paryskiego 
dworca kolejowego. Ojciec i wuj nauczyli 
go naprawy mechanizmów i teraz 
zajmuje się naprawą oraz konserwacją 
tutejszych zegarów. Po ojcu został mu 
jedynie nie działający automat. Hugo 
wierzy, że skrywa on niejeden sekret, ale 
żeby go uruchomić potrzebny jest 
odpowiedni klucz. Chłopiec wyrusza na 
jego poszukiwania... 

20:00 Big Brother Raport (4/13) - program, 
live

20:35 Batman i Robin - film przygodowy, 
USA 1997. Przeraźliwy chłód paraliżuje 
mieszkańców Gotham City. Znękane 
miasto ponownie staje w obliczu 
zagłady. Ostatnią nadzieją na ocalenie 
Gotham City i na wyrwanie go z jarzma 
lodowych oków jest jego tajemniczy 
obrońca. Batman rusza na pomoc swym 
nowym, niesamowitym batmobilem…

23:05 Big Brother Nocą + (4/13) - program 
(od lat 18)

23:40 Druhny - komedia, USA 2011. Annie 
zostaje poproszona o to, by zostać 
pierwszą druhną na ślubie swojej 
najlepszej przyjaciółki. Okazuje się 
jednak, że jedna z koleżanek panny 
młodej robi wszystko, by przejąć jej 
obowiązki.

02:15 Moc Magii (454) - program
04:25 Druga strona medalu 3 (3/8) - talk 

show – Krzysztof Krauze
04:55 Druga strona medalu 3 (4/8) - talk 

show – Karol Bielecki

05:15 Wiem, co jem na diecie(7/12) - 
program lifestylowy

05:45 Zdrowo, czyli jak?(10) - program 
lifestylowy

06:20 Wszystko o jedzeniu 3(2/13) - 
program lifestylowy

06:50 Ostre cięcie 6(5/12) - program 
07:35 Nowa misja ratunkowa(6/7) - 

program rozrywkowy
08:35 Co nas truje 3(4/10) - program 

lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

6(11/13) - program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu. Na 

okazje(6/12) - 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(6) - talk show 
15:10 Pani Gadżet 15(7/22) - magazyn 
15:40 Pani Gadżet 17(6/12) - magazyn 
16:10 Tak powstaje
16:40 Nowa misja ratunkowa(7) - 

program rozrywkowy
17:40 Kobieta na krańcu świata 10(1/5) 

- program 
18:15 Kulisy sławy EXTRA 3
18:45 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

6(13) - program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

7(1/12) - program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 13(12) - magazyn
20:45 SOS - Sablewska od stylu 2(3/12) 

- program rozrywkowy
21:30 SOS - Sablewska od stylu 2(4/12) 

- program rozrywkowy
22:15 Pogromcy medycznych mitów
23:15 Transmodele(4/6) - program 

rozrywkowy
00:15 Apetyt na miłość 5(5/12) - 

program rozrywkowy
01:15 Randka z Internetu(dla 

małoletnich od lat 16)
01:50 Wiem, co jem 4(1/15) - magazyn
02:20 Wiem, co jem 4(2/15) - magazyn
02:50 Wiem, co jem 3(12/16) - 

magazyn
03:20 W roli głównej - Shazza(8/9) - talk 

show
03:50 W roli głównej - Piotr Rubik(9) - 

talk show
04:20 W roli głównej - Katarzyna 

Dowbor(1/8) - talk show

05:45 Sportowy Wieczór
06:20 Opowieści o Mundialu
07:20 Biegi narciarskie - Ski Classics, 

Na żywo
10:00 Podnoszenie ciężarów 109 kg 

męzczyzn, Na żywo
10:50 Biegi narciarskie - Ski Classics, 

Na żywo
11:00 Podnoszenie ciężarów 109 kg 

męzczyzn, Na żywo
12:00 Stan Futbolu, Na żywo
13:00 Oko w oko
13:30 Piłka ręczna mężczyzn - Niemcy - 

Polska, Na żywo
16:15 Piłka nożna, Na żywo
20:50 Hokej na lodzie PHL, Na żywo
23:00 Sportowy Wieczór
23:40 Podnoszenie ciężarów - ME +109 

kg mężczyzn
01:15 Hokej na lodzie NHL

6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(34) serial animowany

6:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(35) serial animowany

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(36) serial animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(37) serial animowany

7:55 Flintstonowie (31) serial 
animowany

8:35 Flintstonowie (32) serial 
animowany

9:05 Flintstonowie (33) serial 
animowany

9:40 Tom i Jerry: Dziadek do orzechów; 
film animowany, USA 2007. Myszka 
Jerry marzy o scenicznej karierze. 
Marzenia się spełniają. Myszka trafia 
do zaczarowanego królestwa, gdzie 
wszystko jest możliwe.

10:35 Policjantki i Policjanci (520) 
serial obyczajowy

11:35 Policjantki i Policjanci (521) 
serial obyczajowy

12:35 Policjantki i Policjanci (522) 
serial obyczajowy

13:35 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

14:45 Krokodyl Dundee w Los Angeles; 
komedia, Australia/USA 2001

16:45 Pokojówka na Manhattanie; 
komedia romantyczna, USA 2002

19:00 Galileo (738); program 
popularnonaukowy

20:00 Policjantki i Policjanci (523) 
serial obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci (524) 
serial obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (283) serial kryminalny. 
Kopczyk nie wrócił z urlopu, więc Ola 
kolejną sprawę rozwiązuje z Pauliną. 
Znaleziono zwłoki policjanta z 
jednostki rozpracowującej złodziei 
samochodów....

23:00 Sprawiedliwi – Wydział 
Kryminalny (284) serial kryminalny

0:00 VI Batalion; dramat wojenny, 
Australia/USA 2005. Ludzie 
pułkownika Mucciego mają wykonać 
zadanie na Filipinach.

2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:15 Był taki dzień – 13 kwietnia; 
felieton

06:20 Dziennik telewizyjny – 
13.04.1989

07:05 Wszystkie kolory świata – Laos. 
W rytmie fal Mekongu; serial 
dokumentalny; Francja (2008); 
reż.:Eric Bacos

08:05 Koło się kręci – ... po torze, 
przez most (15.04.2018); reportaż

08:25 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 
34 Zamek w Gołuchowie; magazyn

08:50 U Pana Boga w ogródku; odc. 
3/12; serial komediowy TVP

09:40 Okrasa łamie przepisy – Zielona 
kuchnia; magazyn kulinarny

10:20 Grecka odyseja Joanny Lumley; 
odc. 3/4; Wielka Brytania (2011)

11:20 Złoto Jukonu; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2016); reż.:Ben Crichton

12:25 Olbrzymy Oceanów; cz. 3; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2011)

13:25 Szerokie tory. Katyń
13:55 Z Andrusem po Galicji – Żywiec
14:30 Amerykańska broń; odc. 5 Na 

frontach I Wojny Światowej; serial 
dokumentalny; Kanada (2013)

15:30 Spór o historię – Zbrodnia bez 
kary. Pytania o Katyń.; debata

16:10 Historia jedzenia po 
amerykańsku – Grzeszki nasze 
powszednie; odc. 5/6; cykl 
dokumentalny; USA (2014)

17:00 Śpiewa Jacek Kaczmarski; recital; 
reż.:Krzysztof Bukowski

17:25 Marzyciele – Adolf Szyszko-
Bohusz; program publicystyczny; 
reż.:Sylwester Szefer

17:55 Kariera Nikodema Dyzmy; odc. 
7/7; serial TVP

19:05 Johann Scheffler – mistyczna 
opowieść; film dokumentalny; 
reż.:Janusz Sozański

19:55 Opowieść o Chinach; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; Wielka Brytania 
(2016)

21:05 Stawka większa niż życie; odc. 
15/18 - Oblężenie; serial TVP

22:05 Kazimierz Greger – Kronikarz 
Niepodległości; film dokumentalny

22:40 Bard
00:25 Historia w postaciach zapisana – 

Królowa Wiktoria; cykl 
dokumentalny; Francja (2013)

02:20 Ocaleni
03:25 Dziennik telewizyjny – 

13.04.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 5. miejsce

8:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 7. miejsce: Asseco Resovia 
Rzeszów - GKS Katowice. Asseco 
Resovia Rzeszów zakończyła 
rywalizację w rundzie zasadniczej na 
7. lokacie. Teraz musi wygrać 
dwumecz z ekipą z Katowic, aby...

10:00 Boks: Walka o pas mistrzowski 
federacji WBA w Los Angeles; waga 
lekka: Vasyl Lomachenko - Anthony 
Crolla

12:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz: Trefl Sopot - 
Arged BMSlam Stal Ostrów 
Wielkopolski

14:45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off

17:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki 
Kobiet; mecz półfinałowy fazy play-off

20:30 Boks: Walka o pas mistrzowski 
federacji WBA w Los Angeles; waga 
lekka: Vasyl Lomachenko - Anthony 
Crolla

22:30 Boks: Gala MB Boxing Night: 
Ostatni Taniec; 

1:00 Boks
4:00 Sporty walki: UFC 236: Holloway 

vs. Poirier 2
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05:15 Klan; odc. 3468; telenowela TVP
05:40 Klan; odc. 3469; telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski - talk - show 

prof. Jana Miodka
06:35 wojsko – polskie.pl; odc. 48; 

reportaż
07:00 Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 120 

Ostrowiec Świętokrzyski; magazyn
08:55 Orlen Warsaw Marathon; felieton, 

Na żywo
09:05 Ziarno; magazyn
09:35 Orlen Warsaw Marathon; felieton
09:45 Wspaniała obsesja; dramat; USA 

(1954); reż.:Douglas Sirk; wyk.:Rock 
Hudson, Jane Wyman, Fred Nurney

11:35 Orlen Warsaw Marathon; felieton
11:50 Między ziemią a niebem; magazyn, 

Na żywo
12:00 Anioł Pański; Watykan (2019), Na 

żywo
12:15 Między ziemią a niebem; magazyn
12:45 Misja w Afryce – Zdrowie; reportaż
13:00 Orlen Warsaw Marathon; felieton
13:05 Z pamięci; felieton
13:15 BBC w Jedynce – Wyprawa na 

Galapagos; odc. 2 Tajemnice głębin; 
esej dokumentalny; Wielka Brytania 
(2017)

14:10 Orlen Warsaw Marathon; felieton
14:15 Weterynarze z sercem; /63/
14:45 Orlen Warsaw Marathon; felieton
15:00 Pensjonat nad rozlewiskiem; odc. 

4; serial TVP
16:00 The Wall. Wygraj marzenia; /58/; 

teleturniej
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 270; 

serial kryminalny TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych; odc. 7; serial TVP
21:15 To był rok!
22:30 Zakochana Jedynka – Legalna 

blondynka 2; komedia; USA (2003)
00:10 72 Godziny; film sensacyjny; USA, 

Francja (2014)
02:10 Jaka to melodia?
03:00 Jennifer 8; dramat; USA (1992)
05:00 Z pamięci; felieton

05:15 Słowo na niedzielę – Modlitwa 
czyli być albo nie być

05:20 Barwy szczęścia; odc. 2041; serial 
obyczajowy TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 2042; serial 
obyczajowy TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 2043; serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość; odc. 1436; serial 
TVP

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

10:40 Rodzinne oglądanie – 
Szczeniaczki i ich wielki świat; film 
dokumentalny; USA (2017); reż.:Kevin 
Keiser

11:40 Gwiazdy w południe – El Dorado; 
western; USA (1967); reż.:Howard 
Hawks; wyk.:John Wayne, Robert 
Mitchum, James Caan

14:00 Familiada; odc. 2540; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 478 ed. 6; 

teleturniej
15:10 Rodzinka.pl; odc. 257 „Bigamista” 

sezon 14; serial komediowy TVP
15:45 Dance Dance Dance (13)
16:55 Dance Dance Dance (14)
17:55 Zainwestuj w marzenia; odc. 6; 

serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:30 PKO Poznań Półmaraton; felieton
18:35 Na dobre i na złe; odc. 739; serial 

TVP
19:30 Rodzinka.pl; odc. 258 „Damy 

radę” sezon 14; serial komediowy 
TVP

20:05 Dzień Bastylii; film sensacyjny; 
Wielka Brytania, Francja (2016); 
reż.:James Watkins; wyk.:Richard 
Madden, Idris Elba, Charlotte Le Bon, 
Kelly Reilly

21:45 Kino bez granic – Oszukana; 
dramat obyczajowy; USA (2008); 
reż.:Clint Eastwood; wyk.:Angelina 
Jolie, Jeffrey Donovan, Jason Butler 
Harner, John Malkovich

00:15 Syn Szawła; dramat; Węgry 
(2015); reż.:László Nemes; wyk.:Géza 
Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, 
Sándor Zsótér, Uwe Lauer

02:10 Dzień Bastylii; film sensacyjny; 
Wielka Brytania, Francja (2016); 
reż.:James Watkins; wyk.:Richard 
Madden, Idris Elba, Charlotte Le Bon, 
Kelly Reilly

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:55 Jeźdźcy smoków na końcu świata 

(52) serial animowany
9:25 Dawno temu w trawie; film 

animowany, USA 1998
11:45 Kevin sam w domu – po raz 

czwarty; komedia, USA 2002
13:40 Kraina lodu; film animowany, USA 

2013. Dzięki siostrzanej miłości w 
pogrążonym w wiecznej zimie 
królestwie znów może nastać wiosna.

15:50 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 
(8); program rozrywkowy. O 
prestiżowy tytuł i 100 tys. zł na cel 
charytatywny walczyć będą m.in. 
Elżbieta Romanowska, Stanisław 
Karpiel-Bułecka, Antek Smykiewicz, 
Kazimierz...

17:50 Nasz nowy dom (137) reality 
show

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

publicystyczny
20:00 W rytmie serca (47) serial 

obyczajowy. Dalsze losy doktora 
Adam Żmudy (Mateusz Damięcki), 
osiadłego w Kazimierzu Dolnym. W 
każdym odcinku widzowie będą 
śledzić medyczną i kryminalną...

21:05 Kabaret na żywo (57); program 
rozrywkowy

23:10 Aniołki Charliego: Zawrotna 
szybkość; film sensacyjny, USA 2003

1:40 Marsjanin; film SF, Wielka Brytania/
USA 2015. Astronauta podejmuje 
desperacką próbę przeżycia z daleka 
od Ziemi.

4:40 Kabaretowa Ekstraklasa; program 
rozrywkowy. Program dla fanów 
polskiej sceny kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-Mru, 
Kabaretu Młodych Panów, Łowców.B 
i Neo-Nówki.

05:20 Uwaga! (5642) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1152) - 

magazyn
11:00 Efekt Domina 6 (7/8) - program
11:30 Co za tydzień (897) - magazyn
12:00 Diagnoza 4 (7/13) - serial
13:00 Szóstka (2/6) - serial
14:00 Step Up IV : Rewolucja - film 

musical, USA 2012. Najseksowniejsi 
tancerze świata ponownie staną do 
walki – tym razem nie na parkietach, 
a na ulicach rozgrzanego do 
czerwoności Miami! Pochodzą z 
Miami na Florydzie. Tańczą na ulicy, 
w galeriach sztuki i centrach 
handlowych. Nie ma dla nich rzeczy 
niemożliwych a każda, nawet 
najdziwniejsza lokalizacja może stać 
się parkietem. Nazywają się „The 
Mob”…

16:05 Minionki rozrabiają - komedia, 
USA 2013. Superzłoczyńsca Gru 
wycofał się z przestępczego życia i 
zajął się wychowaniem trzech córek. 
Sprawy przybierają jednak 
nieoczekiwany obrót, kiedy Gru 
zostaje zatrudniony przez Ligę 
Antyzłoczyńców…

18:00 Big Brother Tydzień (4/13) - 
program

19:00 Fakty (7774) - informacje, Polska
19:25 Sport (7757) - informacje 
19:35 Pogoda (7754) - informacje 
19:45 Uwaga! (5643) - program
20:00 MasterChef Junior 4 (7/10) - 

program
21:30 Szóstka (3/6) - serial
22:30 Transformers III - film 

przygodowy, USA 2011. Sam 
Witwicky (Schia LeBouf) z pomocą 
Autobotów już dwukrotnie uratował 
świat przed niebezpieczeństwem. 
Doświadczenia te jednak nie 
przekładają się na jego sukcesy 
zawodowe. Ma trudności choćby ze 
znalezieniem pracy. Wkrótce jednak 
kolejny raz będzie musiał stanąć do 
walki u boku Optimusa Prime’a. Tym 
razem jednak złowieszcze Deceptikony 
mają olbrzymią przewagę i wszystko 
wskazuje na to, że ani ludzie, ani 
broniące Ziemi Autoboty nie będą w 
stanie powstrzymać nadchodzącej 
zagłady. 

01:35 Big Brother Tydzień (4/13) - 
program

02:40 Uwaga! (5643) - program
02:55 Moc Magii (455) - program

05:45 Flash; serial fabularny, USA 2014; 
odc. 17

06:25 Flash; serial fabularny, USA 2014; 
odc. 18

07:15 Przygody Merlina; serial 
fabularny, Wielka Brytania 2011; odc. 
8

08:15 Bibliotekarze; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 8

09:10 Żandarm i policjantki; komedia, 
Francja 1982

11:10 Matylda; familijny, USA 1996
13:25 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Żabi Król; baśń, Niemcy 
2008

14:35 Obłędny rycerz; przygodowy, USA 
2001

17:20 Hulk; akcja, USA 2003
20:00 Mechanik: Konfrontacja; akcja, 

USA, Tajlandia 2016. Arthur Bishop 
znany jako najlepszy eliminator na 
świecie postanawia zaprzestać dalszej 
kariery, aby prowadzić spokojne życie 
u boku ukochanej kobiety. Niestety, w 
działalności, w której się specjalizuje 
nikt nie przewidział wcześniejszych 
emerytur…

21:55 9. kompania; akcja, Finlandia, 
Rosja, Ukraina 2005. Młodzi chłopcy 
z armii rosyjskiej zostają wysłani 
wprost w środek piekła Afganistanu. 
To czego nauczyli się na szkoleniu 
było bezużyteczne, ponieważ nikt nie 
przygotował ich na tak krwawy 
konflikt. 9 kompania otrzymała rozkaz 
obrony pozycji 3234. Niestety, siły 
wroga są ogromne i młodzi żołnierze 
muszą wezwać pomoc, która nie 
nadchodzi...

00:45 Skorpion; serial fabularny, USA 
2016; odc. 19

01:40 Z archiwum policji; serial 
fabularny, 2010; odc. 7

02:05 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 
24

02:40 Taki jest świat; factual, 2019
03:20 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
04:00 Menu na miarę; serial fabularny, 

2011
04:35 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 8
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 

26
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 8

05:45 Na sygnale; odc. 225 „Wszyscy 
kłamią”; serial fabularyzowany TVP

06:20 Czterdziestolatek; odc. 14/21 - 
Sprawa Małkiewicza, czyli kamikadze; 
serial TVP

07:20 Czterdziestolatek; odc. 15/21 - 
Kosztowny drobiazg, czyli rewizyta; 
serial TVP

08:35 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
7/13; serial komediowy TVP

09:35 Ranczo; s.III; odc. 35 - Upadek 
obyczajów; serial obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; s.III; odc. 36 - Miedź 
brzęcząca; serial obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 62 „Walka 
z lenistwem”; serial komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 63 ‚Bal 
maturalny”; serial komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; s.III; odc. 64 
„Wakacje w lubuskiem”; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 178 - 
Poza światem; serial kryminalny TVP

14:10 Ranczo; s.III; odc. 37 - Zrozumieć 
kobietę; serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.III; odc. 38 - Złoty 
deszcz; serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.III; odc. 39 - Szczęśliwe 
rozwiązanie; serial obyczajowy TVP

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

18:45 Na sygnale; odc. 227 „Mądrzejszy 
ustępuje”; serial fabularyzowany TVP

19:15 Rodzinka.pl; odc. 257; sezon 14; 
serial komediowy TVP

19:50 Rodzinka.pl; odc. 258; sezon 14; 
serial komediowy TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 179 - 
Geniusz; serial kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 180; 
serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.IV; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy 
emocjonalne; serial obyczajowy TVP

00:20 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 6/13; 
serial TVP

01:10 Korona królów; odc. 112; 
telenowela historyczna TVP

01:40 Korona królów; odc. 113; 
telenowela historyczna TVP

02:20 Londyńczycy; odc. 13/13; serial 
obyczajowy TVP

03:15 Glina; odc. 25/25; serial 
kryminalny TVP

04:05 Bulionerzy; odc. 29/75 - 
Profesjonaliści; serial komediowy TVP

04:35 Bulionerzy; odc. 30/75 - Etat; 
serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:05 Rozrywka Retro – Kabaret Potem 
przedstawia: Trąbka dla gubernatora

07:00 Zakochaj się w Polsce; odc. 83 
Rawicz; magazyn

07:30 Kraj się śmieje – Komplementy i 
inwektywy (2)

08:30 Koło fortuny; odc. 453 ed. 6; 
teleturniej

09:05 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
09:40 Życie to Kabaret – Kabaret Ani 

Mru Mru „Premiery, prapremiery i 
prawie premiery”; widowisko

10:45 To był rok!; /4/
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
12:35 Okrasa łamie przepisy – Chwasty 

na talerzu; magazyn kulinarny
13:05 Podróże z historią; s.II; odc. 15 

Turniej o róg królowej; cykl 
dokumentalny

13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 7) - Rodzina ach rodzina; 
reportaż

14:15 Wszystkie stworzenia duże i małe 
– Tajniki zawodu; odc. 7 sezon II; 
serial; Wielka Brytania (1978)

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /126/ 
- „Znamy się tylko z widzenia” - 
Trubadurzy

15:25 Piosenka z pretekstem
15:45 Big Music Quiz (11); teleturniej 

muzyczny
16:50 Andre Rieu: Witaj w moim 

świecie; s. 2; /7/ - Jak to się wszystko 
zaczęło; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

17:50 Wielki Test o Polskich Serialach
19:25 Kabaret za kulisami – 5 – 

Improwizacja; program rozrywkowy
20:30 Paranienormalni Tonight – 

Michał Szpak; program rozrywkowy
21:35 Dwoje i ich boje (6); program 

rozrywkowy
22:35 Szansa na sukces. Opole 2019
23:35 Koło fortuny; odc. 452 ed. 6; 

teleturniej
00:15 Kabaretowa Mapa Polski – IX 

Mazurska Noc Kabaretowa – 
„Dwójki, pary, duety” (1-3); 
widowisko rozrywkowe

03:10 Rozrywka Retro – Kabaret Potem 
przedstawia: Trąbka dla gubernatora

05:50 Ukryta prawda (537) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (19/65) - program
09:55 Big Brother (20/65) - program
10:50 Zakochani po uszy (49/120) - 

program
11:20 Zakochani po uszy (50/120) - 

program
11:55 Zakochani po uszy (51/120) - 

program
12:30 Zakochani po uszy (52/120) - 

program
13:00 Nieugięty Luke - film sensacyjny, 

USA 1967
15:40 Batman i Robin - film przygodowy, 

USA 1997. Przeraźliwy chłód paraliżuje 
mieszkańców Gotham City. Znękane 
miasto ponownie staje w obliczu 
zagłady. Ostatnią nadzieją na ocalenie 
Gotham City i na wyrwanie go z jarzma 
lodowych oków jest jego tajemniczy 
obrońca…

18:20 Rewolwer i melonik - film 
sensacyjny, USA 1998. Ktoś postanowił 
szantażować Zjednoczone Królestwo 
serią anomalii pogodowych. Kto może 
mieć taką wiedzę, środki i władzę? Oto 
pytanie, na które muszą znaleźć 
odpowiedź - brytyjski tajny agent John 
Steed (Ralph Fiennes) i piękna Emma 
Peel (Uma Thurman), naukowiec i 
meteorolog, kobieta dla której 
wschodnie sztuki walki nie mają żadnych 
tajemnic. Ta wyjątkowa para musi 
działać szybko i skutecznie, inaczej 
Wyspy Brytyjskie dosięgnie kataklizm…

20:00 Big Brother Arena (5/14) - program, 
live

21:30 Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz - 
film przygodowy, USA 2014. Kapitan 
Ameryka (Chris Evans) połączy siły z 
Czarną Wdową (Scarlett Johansson) 
oraz najnowszym sojusznikiem 
Falconem (Anthony Mackie). Kiedy 
dochodzi do ataku na jego przełożonego 
z organizacji T.A.R.C.Z.A., Steve zostaje 
uwikłany w sieć intryg zagrażających 
całemu światu. Teraz Kapitan Ameryka, 
Czarna Wdowa i Falcon będą musieli 
połączyć siły, żeby pokonać Zimowego 
Żołnierza - najbardziej tajemniczą i 
najpotężniejszą jak do tej pory broń 
swojego podstępnego wroga…

00:15 Zapłata - film sensacyjny, USA 2003.
02:40 Moc Magii (455) - program

05:10 Wiem, co jem na diecie(8/12) - 
program lifestylowy

05:40 Gwiazdy od kuchni(7/8) - program 
lifestylowy

06:15 Zamiana żon. USA(7) - program 
lifestylowy

07:15 Apetyt na miłość 5(5/12) - 
program rozrywkowy

08:15 Kulisy sławy EXTRA 3
08:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler 

3(7/8) - program 
09:20 Sztuka mięsa(3/12) - program 
09:50 Patenciary(7/8) - program 
10:25 Śluby marzeń 
11:30 Co nas truje 3(5/10) - program 

lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu. Na 

okazje(7/12) - program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad miarę
14:05 Eks-tra zmiana 2(2/8) - program 

lifestylowy
15:05 Kto tu mieszka?
15:50 Pogromcy medycznych mitów
16:50 Kobieta na krańcu świata 10(2/5) 

- program 
17:25 Subiektywny ranking naj… 2(4/6) 

- program 
18:00 Zdrowo, czyli jak?(1/10) - 

program lifestylowy
18:35 Co nas truje 2(8/12) - program 

lifestylowy
19:20 Co nas truje 3(5/10) - program 

lifestylowy
20:05 Pani Gadżet 17(6/12) - magazyn 
20:40 Tak powstaje
21:15 Miłość od kuchni
22:15 Powrót Doktora Szczyta
23:15 Chińskie sesje przedślubne - 

wymarzone życie ze zdjęcia - 
dokument 

00:30 Kulisy sławy EXTRA 3
01:00 W dobrym stylu 3(7/8) - program 

lifestylowy
01:45 Wiem, co jem 4(5/15) - magazyn
02:15 Wiem, co jem 4(6/15) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 3(13/16) - 

magazyn
03:15 W roli głównej - Weronika 

Rosati(2/8) - talk show
03:45 W roli głównej - Olivier 

Janiak(3/8) - talk show
04:15 W roli głównej - Anna Mucha(4/8) 

- talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Gimnastyka - ME Szczecin
07:50 Orlen Warsaw Marathon; felieton, 

Na żywo
08:00 Wyścigi samochodowe F1 - GP Chin, 

Na żywo
10:25 Orlen Warsaw Marathon; felieton
10:35 Piłka ręczna - mężczyzn - NIemcy 

- Polska
11:20 Orlen Warsaw Marathon; felieton
11:30 Tenis - Turniej WTA, Na żywo
13:15 Orlen Warsaw Marathon; felieton
13:25 Gimnastyka sportowa - ME, Na żywo
17:00 Wyścigi samochodowe F1 - GP Chin 

Szanghaj
18:10 PN - Liga MIstrzów
20:15 PN - Liga mistrzów skróty
21:30 Sportowy Wieczór
22:15 PN
00:20 Podnoszenie ciężarów ME +87 kg 

kobiet
02:05 Podnoszenie ciężarów ME

6:00 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(36) serial animowany

6:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(37) serial animowany

7:05 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(38) serial animowany

7:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata 
(39) serial animowany

7:55 Flintstonowie (32) serial 
animowany

8:35 Książę Egiptu; film animowany, 
USA 1998. Faraon Seti dowiaduje się, 
że jego panowaniu może zagrozić 
nowo narodzony król Hebrajczyków. 
Wydaje wyrok na wszystkich 
żydowskich chłopców.

10:35 Galileo (737); program 
popularnonaukowy

11:35 Galileo (738); program 
popularnonaukowy

12:40 Asteriks i Obeliks: Osiedle 
bogów; film animowany, Belgia/
Francja 2014. Rok 50 p.n.e. 
Rzymianie okupują Galię. Jedna z 
osad stawia opór najeźdźcy. Wściekły 
Cezar przygotowuje podstęp. Chce 
uwieść Galów urokami...

14:30 Kocur czy kociak?; komedia, 
Niemcy 2011. Bezrobotny aktor 
zdobywa rolę w produkcji. Musi 
wcielić się w kobietę.

16:45 Wciąż ją kocham; melodramat, 
USA 2010

19:00 Galileo (739); program 
popularnonaukowy

20:00 Obcy 4; horror SF, USA 1997
22:15 Łowca androidów; film SF, 

Hongkong/USA 1982. Los Angeles, 
2019 rok. Były policjant Rick Deckard 
(Harrison Ford) ma wytropić cztery 
androidy, jakie pojawiły się w mieście. 
Prawdopodobnie...

0:50 Ameryka pod ostrzałem (7) serial 
dokumentalny. Serial poświęcony 
masowym zabójstwom w miejscach 
publicznych. Przybliża m.in. 
strzelaniny w miasteczku Aurora 
stanie Kolorado, w San Bernardino, 
Charleston, Waszyngtonie...

1:55 Ameryka pod ostrzałem (8) serial 
dokumentalny

3:15 Zagadkowe zgony (7) serial 
dokumentalny

3:40 Top 10 - lista przebojów; program 
muzyczny

4:40 Top 10 - lista przebojów; program 
muzyczny

5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 
reklamowy

06:15 Był taki dzień – 14 kwietnia; 
felieton

06:20 Dziennik telewizyjny – 
14.04.1989

07:05 Life – Życie. cz. 4. Ryby; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

08:10 Filmoteka Małopolska – Oto 
człowiek; film dokumentalny

09:20 U Pana Boga w ogródku; odc. 
4/12; serial komediowy TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy – Ryby z 
Zalewu Wiślanego; magazyn 
kulinarny

10:35 Krajobrazy Dzikiego Zachodu; 
odc. 3/3. Pustynie; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2014)

11:35 Odkryć tajemnicę – Popiersie 
Nefertiti; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); reż.:Graeme Ball

12:35 Wielkie widowiska natury; cz. 2. 
Wielka wędrówka łososi; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

13:40 Archiwum zimnej wojny – Na 
celowniku agentury; magazyn; 
reż.:Jan Sosiński

14:20 Stawka większa niż życie; odc. 
15/18 - Oblężenie; serial TVP

15:30 Poszukiwacze skarbów; odc. 2/16 
Lewis & Clark’s Montana Bonanza; 
cykl dokumentalny; USA (2014)

16:25 Wielka Gra; teleturniej
17:20 Śladami historii – Małopolska 

47; cykl dokumentalny
17:45 Niezwykłe Dwudziestolecie. 

Historia gospodarcza II RP - Zagłębie 
naftowe i COP; odc. 6

18:20 Pre Mortem; dokument 
fabularyzowany; reż.:Konrad Łęcki

19:00 Milenium kontra Tysiąclecie; film 
dokumentalny; reż.:Piotr Kuciński

20:00 Utracony świat Aleksandra 
Wielkiego; odc. 3/6; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)

21:00 Katyń; dramat; reż.:Andrzej Wajda; 
wyk.:Andrzej Chyra, Maja 
Ostaszewska, Artur Żmijewski, Danuta 
Stenka, Jan Englert, Magdalena 
Cielecka, Agnieszka Glińska, Paweł 
Małaszyński, Maja Komorowska, 
Władysław Kowalski

23:10 Wielki Test z Historii. Chrzest 
Polski

00:50 Ostatnie okrążenie; film TVP; 
reż.:Krzysztof Rogulski

02:05 Kabaret Śmierci
03:55 Znaki zapytania – Katyń. Zmowa 

milczenia; film dokumentalny
04:35 Dziennik telewizyjny – 

14.04.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off

8:00 Sporty walki: UFC 236: Holloway 
vs. Poirier 2; sporty walki

11:00 Cafe Futbol; magazyn piłkarski. 
Mateusz Borek rozmawia przy kawie 
ze swoimi gośćmi na tematy związane 
z piłką nożną.

12:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz: Arka Gdynia - 
King Szczecin

14:45 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Car Gwarant Start Gniezno - ROW 
Rybnik

17:30 Sporty walki: UFC 236: Holloway 
vs. Poirier 2

20:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz fazy play-off

23:00 Boks
1:00 Boks
4:30 Piłka nożna: MLS; mecz: Los 

Angeles Galaxy - Philadelphia Union

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:10 Jeden z dziesięciu; 4/112; teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 154; 

serial; Turcja (2015)
07:05; s.III; odc. 465; serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.V; odc. 58 - 

Przyjaciele...; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 110 - 

Doping; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 74 - Druga 

szansa; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka historia...; 

odc. 30; telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 BBC w Jedynce – Wyprawa na 

Galapagos; odc. 2 Tajemnice głębin; 
esej dokumentalny; Wielka Brytania 
(2017)

14:00; s.III; odc. 466; 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. 155; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3470; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 206; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 5/112; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 113
21:00 Teatr Telewizji – Wieczernik; 

spektakl pantomimiczny
22:20 Ekstradycja I; odc. 4/6; serial 

kryminalny TVP
23:30 Współwinny. Historia chińskiego 

dysydenta; film dokumentalny; USA 
(2017); reż.:Heather White, Lynn Zhang

00:40 Legalna blondynka 2; komedia; USA 
(2003)

02:25 Grabieżcy skarbów; film 
dokumentalny; USA (2016); reż.:Tony 
Gerber

03:15 Notacje – Andrzej Dąbrowski. 
Do zakochania jeden krok; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 279 ed. 5
05:55 O mnie się nie martw; s. X; odc. 

7/13; serial komediowy TVP
06:50 Coś dla Ciebie; magazyn
07:15 Na sygnale; odc. 40; serial TVP
07:45 Przepis dnia (30)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (341)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 154 sezon 

6; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2043; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 280 ed. 5
13:15 Miłosne potyczki; odc. 64; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 O mnie się nie martw; s. X; odc. 

7/13; serial komediowy TVP
15:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 74; serial; Niemcy 
15:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 7; 

serial TVP
16:00 Koło fortuny; odc. 479 ed. 6
16:35 Familiada; s.I; odc. 2141
17:10 Więzień miłości; odc. 40; Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.II; odc. 48 „Brutus”; 

serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (31)
19:10 Muzeum Polskiej Piosenki; 

/12/ - „Prześliczna wiolonczelistka” - 
Skaldowie

19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /114/ 
- „Boso” - Zakopower

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2043; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2044; serial 
obyczajowy TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; 
odc. 99; felieton

20:55 M jak miłość; odc. 1437; serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; 

odc. 1170
21:55 Za marzenia; s. II; odc. 7/13; 

serial TVP
22:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 7; 

serial TVP
22:55 Terror w podziemiach; odc. 6; 

serial; Dania (2017)
23:55 Fałszerze. Powrót sfory; odc. 

3/14; serial sensacyjny TVP
00:55 Oszukana; dramat obyczajowy; 

USA (2008)
03:25 Syn Szawła; dramat; Węgry

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (708) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (709) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(117) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (600) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (161) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (862) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2864) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (908) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (331) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (321) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2865) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (429) 

serial komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda Kiepskiego, jego 
rodziny i sąsiadów. Ferdynand i 
Halina będą obchodzić m.in. 
czterdziestą rocznicę ślubu.

20:05 Megahit: Marsjanin; film SF, 
Wielka Brytania/USA 2015. 
Astronauta podejmuje desperacką 
próbę przeżycia z daleka od Ziemi.

23:10 Ślad (56) serial kryminalny. W 
Kątach grasuje seryjny morderca. 
Pewnego dnia ginie także lokalny 
policjant. Śledczy znajdują na miejscu 
zbrodni trop prowadzący do Artura...

0:15 Niezniszczalni 2; film sensacyjny, 
USA 2012. Komandosi chcą pomścić 
śmierć kompana i powstrzymać 
terrorystę.

2:25 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, zajmujący się 
między innymi tarotem...

05:50 Uwaga! (5643) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (7/39) - 

program
07:55 Akademia ogrodnika (7/39) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2434) - 

magazyn
11:00 Ukryta prawda (1025) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (914) - program 

obyczajowy
13:00 Szkoła (677) - program
14:00 19 + (378) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 3 (12) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Darjan Brydż (Bystrzyca 
Kłodzka). Darjan Brydż to pełna nazwa 
restauracji położonej w samym 
centrum urokliwej Bystrzycy 
Kłodzkiej. Właściciele restauracji 
wiedzą, że coś jest nie tak, ale sami 
nie wiedzą w którą iść stronę. Zmienić 
wystrój? Trzeba. Nie zamykać do 
22.00? Może. Zrewolucjonizować 
kuchnię? Nie wiadomo jak. Według 
nich tylko Magda Gessler może 
znaleźć lepsze odpowiedzi na te 
pytanie…

15:30 Szkoła (678) - program
16:30 19 + (379) - program
17:00 Szpital (915) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1026) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7775) - informacje, Polska
19:35 Sport (7758) - informacje 
19:45 Pogoda (7755) - informacje 
19:50 Uwaga! (5644) - program
20:10 Doradca smaku 10 (25/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2858) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (256) - program
21:30 Odwróceni. Ojcowie i córki (8) - 

program
22:30 Chyłka – Zaginięcie
23:30 Ant-Man - film przygodowy, 

USA 2015. Biochemik dr Hank Pym 
tworzy w swym laboratorium formułę 
pozwalającą radykalnie zmieniać 
wielkość człowieka. Dzięki 
zaprojektowanemu przez siebie 
kostiumowi udaje mu się 
komunikować z insektami, a w razie 
potrzeby sterować ich zachowaniem. 

01:55 Co za tydzień (897) - magazyn
02:25 Uwaga! (5644) - program
02:45 Moc Magii (456) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 21

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 199

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
181

09:00 Rodzinny interes; odc. 30
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2008; odc. 46
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 10
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 11
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 19
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 20
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

57
16:00 Rodzinny interes; odc. 30
17:00 Rodzinny interes; odc. 31
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

181
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

182
20:00 Legionista; akcja, USA 1998. 

Zakochanemu w uroczej kobiecie 
playboyowi nie tak łatwo jest 
zrezygnować z dawnego stylu życia, 
dlatego w dniu ślubu Alain Lefevre 
(Jean-Claude Van Damme) podejmuje 
decyzję i postanawia pozostać 
wolnym człowiekiem. Po kilku latach 
spotyka ponownie swoją dawną 
miłość…

22:00 Rambo 3; akcja, USA 1988. 
Dawny dowódca i przyjaciel Johna 
Rambo z czasów wojny w Wietnamie 
- pułkownik Trautman wyrusza z tajną 
misją do Afganistanu. Wkrótce został 
pojmany i uwięziony w radzieckiej 
bazie wojskowej. Oficjalna misja 
wojskowa jest wykluczona. Rambo 
decyduje się więc sam wyruszyć na 
ratunek dowódcy.

00:05 Czasy ostateczne: Pozostawieni; 
akcja, USA 2014

02:25 Taki jest świat; factual, 2019
03:00 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 

serial fabularny, USA 1997; odc. 10
04:00 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 9
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 

27
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 9

05:50 Korona królów; odc. 158; 
telenowela historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 37 „Jutro 
wesele”; serial fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 38 „Anatol szuka 
wolności”; serial fabularyzowany TVP

07:30 Daleko od szosy; odc. 6/7 - 
Egzamin; serial TVP

08:55 M jak miłość; s.I; odc. 1029; 
serial TVP

09:50 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 270; 
serial kryminalny TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 67 
„Komunikacja głupcze”; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.III; odc. 38 - Złoty 
deszcz; serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.III; odc. 39 - Szczęśliwe 
rozwiązanie; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 181 - 
Piekło; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 182 - 
Krew z krwi; serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 271 
Pochopna diagnoza; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 38 „Anatol szuka 
wolności”; serial fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IV; odc. 40 Szok 
poporodowy; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy 
emocjonalne; serial obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 65 - Burżuazja; 
serial komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 183 - 
Siłownia; serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.XI; odc. 138 - 
Zamknięta sprawa; serial kryminalny 
TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i 
rozstania; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 43 - Agent; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 184 - 
Sekretny układ; serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
7/13; serial komediowy TVP

01:15 Dublerzy; odc. 3/4; serial TVP
02:10 Dublerzy; odc. 4/4; serial TVP
03:10 Daleko od szosy; odc. 6/7 - 

Egzamin; serial TVP
04:35 Rodzinka.pl; s.III; odc. 66 „Król 

jest nagi”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; odc. 2500; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Różne 

smaki barszczu; magazyn kulinarny
07:50 Big Music Quiz (10); teleturniej 

muzyczny
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 47 

Busko - Zdrój; magazyn
09:30 Koło fortuny; odc. 454 ed. 6; 

teleturniej
10:10 To był rok!; /4/
11:15 Familiada; odc. 2500; teleturniej
11:50 Rodzina wie lepiej; /12/; 

teleturniej
12:20 Życie to Kabaret – Historia 

literatury według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju – Zabawy 
przyjemne i pożyteczne (1-2); 
widowisko

14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /31/; 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
OPOLE na bis – Z PRL do Polski; /
cz. 1/

16:25 Kabaretowa Mapa Polski – Płocka 
Noc Kabaretowa – Jestem Gwiazdą!; 
program rozrywkowy

18:25 Okrasa łamie przepisy – 
Wiosenne grillowanie; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (86) Znachor; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 45 
- Kuba (176) Szlak bojowy; magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /13/; 
teleturniej

20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 142; 
teleturniej

21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy (7); program rozrywkowy

22:25 Dance Dance Dance (11)
23:35 Dance Dance Dance (12)
00:35 Koło fortuny; odc. 453 ed. 6; 

teleturniej
01:10 Sierocki na sobotę; odc. 15; 

program rozrywkowy
02:10 Niezapomniane Koncerty – Sopot 

na bis – Brathanki i goście; koncert
03:10 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (9); 

program rozrywkowy
04:20 Rozrywka Retro – Telepeerele 

(5); widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty (4/15) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (538) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Bestia) (54) - program 
sądowy

07:55 Szpital (252) - program obyczajowy
08:50 Big Brother Tydzień (4/13) - 

program
09:50 Big Brother Pobudka (21/64) - 

program
09:55 Przyjaciele (11/25) - serial 

komediowy, USA
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (65/165) - program
12:45 19 + (66/165) - program
13:15 Ukryta prawda (316) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (21/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Tomek i Agnieszka) 

(55) - program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Uderzenie w altance) (92/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (253) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (21/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty (5/15) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (1/12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (53/120) - 

program
20:00 Big Brother (21/65) - program
21:00 Karol. Człowiek, który został 

papieżem(2) - miniserial obyczajowy/
Francja/Kanada/Niemcy/Włochy. Historia 
życia Karola Wojtyły (w tej roli Piotr 
Adamczyk), ukazana od czasów jego 
młodości i przeżyć z II wojny światowej, 
do historycznej chwili wyboru na 
Papieża…

23:10 Big Brother Nocą (17/52) - program 
(od lat 18)

23:40 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…

01:55 Moc Magii (456) - program
04:05 Druga strona medalu 3 (6/8) - talk 

show – Anja Rubik

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
2(13) - program lifestylowy

05:55 Wszystko o jedzeniu 3(2/13) - 
program lifestylowy

06:25 Nowa Maja w ogrodzie 3(7/39) - 
program 

06:55 Ostre cięcie 6(5/12) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 

8(3/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5(11/12) - 

program rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 3(12) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

5(5/10) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(9/13) - 

program rozrywkowy
11:50 Kuchenne rewolucje 15(8/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:55 Miłość od kuchni
13:55 Co za tydzień(897) - magazyn
14:25 Tak powstaje
15:00 Pani Gadżet 13(12) - magazyn
15:35 Ugotowani 8(57) - program 
16:10 Ugotowani 8(58) - program 
16:45 Ugotowani 8(59) - program 
17:15 Ugotowani 8(60) - program 
17:50 Kuchenne rewolucje 14(9/15) - 

program 
18:50 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

5(9/10) - reality show 
19:35 Powrót Doktora Szczyta
20:35 Kobieta na krańcu świata 10(2/5) 

- program 
21:10 Sablewska od stylu. Na 

okazje(7/12) - program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17(6/12) - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana 2(3/8) - program 

lifestylowy
23:25 W roli głównej(6) - talk show 
23:55 Afera fryzjera 6(7/12) - program 

rozrywkowy
00:40 Oddać dziecko 2(6/12) - program 

dokumentalny
01:40 Wiem, co jem 6(1/16) - magazyn 
02:10 Wiem, co jem 6(2/16) - magazyn 
02:40 Wiem, co jem 3(14/16) - 

magazyn
03:10 W roli głównej - Mandaryna(5/8) - 

talk show
03:40 W roli głównej - Martyna 

Wojciechowska(6/8) - talk show
04:10 W roli głównej - Krzysztof 

Ibisz(7/8) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Esport - 2019 Blast Pro Series, Miami
07:55 piłka nożna  - 2.liga , 28 kolejka
08:55 piłka nożna  - 2.liga, 28.kolejka
10:05 Gimnastyka sportowa - ME, Szczecin
12:05 podnoszenie ciężarów - ME Batumi, 

87 kg Kobiety
12:50 podnoszenie ciężarów - ME Batumi, 

87 kg Kobiety
13:45 podnoszenie ciężąrów- ME Batumi, 

109 kg Mężczyźni
14:30 podnoszenie ciężąrów- ME Batumi, 

109 kg Mężczyźni
15:25 la - Maraton, Boston, Na żywo
18:30 piłka nożna -
19:30 piłka nożna -
20:30 4–4–2 - magazyn piłkarski
21:30 Sportowy Wieczór
21:55 Gol Ekstra; felieton
23:30 Gol - magazyn piłkarski
00:10 piłka ręczna mężczyzn  - Eliminacje 

ME 2020, Niemcy - Polska
02:00 Esport - 2019 Blast Pro Series, Miami
03:50 boks - Gala w Grande Synthe: 

K.Szeremeta - A. Francillette

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (13) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (28) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (11) serial 
anime. Goku wiedzie życie farmera. 
Na horyzoncie pojawia się jednak 
nowe zagrożenie. Beerus, jeden z 
bogów zniszczenia i strażnik 
równowagi w...

8:00 Nasz nowy dom (111) reality show. 
Pani Agnieszka i jej trzy córki 
mieszkają same w bardzo 
zniszczonym domu. Mają do 
dyspozycji tylko dwa pomieszczenia. 
Są to...

9:00 Septagon (58) serial kryminalny. 
50-letnia Aniela zostaje zaczepiona 
przez Cygankę, która prosi ją o 10 zł 
w zamian za wróżbę. Aniela daje się 
namówić...

10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 
2 (14) reality show. Pomysłowość 
Wojciecha Modesta Amaro nie zna 
granic…

11:25 Sekrety sąsiadów (3) serial 
obyczajowy

11:55 Galileo (737); program 
popularnonaukowy

13:00 Detektywi w akcji (159) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (524) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator 4 (61) serial 
kryminalny

17:00 Joker (61) teleturniej
18:00 Nokaut (7) serial komediowy
19:00 Policjantki i Policjanci (525) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (285) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (19); program 

rozrywkowy
22:00 Galileo (738); program 

popularnonaukowy
23:00 Królestwo rekinów; dramat 

przygodowy, Bułgaria/USA 2003
0:55 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
1:55 Interwencja; magazyn reporterów
2:15 Graffiti; program publicystyczny
2:35 Cafe Futbol (29); magazyn 
4:05 Atleci (15); magazyn 
4:40 Trans World Sport; magazyn 
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 15 kwietnia. Odc. 
533; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 15.04.1989
07:55 Przedwiośnie; odc. 1/6 - Wieczny 

ogień; serial TVP; Polska (2002); 
reż.:Filip Bajon; wyk.:Mateusz Damięcki, 
Krystyna Janda, Janusz Gajos, Daniel 
Olbrychski, Karolina Gruszka

09:00 Ex Libris; odc. 379; magazyn
09:30 Historia Polski – Ostatni świadek; 

film dokumentalny
10:35 Sensacje XX wieku – Księga 

szpiegów - Rosenbergowie cz. 1; cykl 
dokumentalny

11:05 Olbrzymy Oceanów; cz. 3; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2011)

12:05 Polska Kronika Filmowa 1994 - 
Wydanie 10; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 21 „Grupa 
Rainera”; s. II; serial TVP

13:35 Wielki Tydzień; dramat; Polska 
(1995); reż.:Andrzej Wajda

15:20 Wielkie widowiska natury.; cz. 
2. Wielka wędrówka łososi; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

16:15 Spór o historię – Wielkie mocarstwa 
wobec zagłady Żydów; debata

16:55 Historia Polski – Tajemnice 
początków Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii.; odc. 163

18:20 Flesz historii; odc. 438; cykl 
reportaży

18:40 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 27; cykl dokumentalny

18:55 Przedwiośnie; odc. 2/6 - Szklane 
domy; serial TVP

20:00 Bard
22:00 Archiwum zimnej wojny - Twórczość 

na wygnaniu; magazyn
22:30 Marzycieleo – Adolf Szyszko–

Bohusz; program publicystyczny
23:05 Ocalić Titanica; film dokumentalny; 

USA (2012)
24:00 Kochana córeczko; film 

dokumentalny; Polska (2017); reż.:Ewa 
Żmigrodzka, Krzysztof Zwoliński

01:05 Sensacje XX wieku – Wojna polsko–
bolszewicka 1920 rok; widowisko 
kameralne

02:05 Encyklopedia II wojny światowej – 
Bunkry Dover; cykl dokumentalny

02:35 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii.; odc. 163

03:05 Dziennik telewizyjny – 15.04.1989

6:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz fazy play-off

8:30 Cafe Futbol; magazyn piłkarski. 
Mateusz Borek rozmawia przy kawie 
ze swoimi gośćmi na tematy związane 
z piłką nożną.

10:00 Trans World Sport; magazyn 
11:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 

Carlo; mecz 1. rundy gry pojedynczej
13:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 

Carlo; mecz 1. rundy gry pojedynczej
15:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 

Carlo; mecz 1. rundy gry pojedynczej
17:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 

Carlo; mecz 1. rundy gry pojedynczej
20:30 Formuła 1: Grand Prix Chin; 

magazyn
21:30 Boks: Walka o mistrzowski pas 

WBO World w Monterrey; waga 
superpółśrednia: Jaime Munguia - 
Dennis Hogan

23:00 Making of Armia Fight Night; 
reportaż

23:30 Boks
1:00 Sporty walki: KSW
3:30 Tenis: Turniej ATP w Monte Carlo; 

mecz 1. rundy gry pojedynczej

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA
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05:05 Jeden z dziesięciu; 5/112; teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 155; 

serial; Turcja (2015)
07:05; s.III; odc. 466; serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.V; odc. 59 Konfrontacja; 

serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.IX; odc. 111 

- Przyjaciel na śmierć i życie; serial 
kryminalny TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 75 - Zanik 
pamięci; serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 206; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – Sięgnij po 

wołowinę
12:55 Natura w Jedynce – Najmłodsi 

mieszkańcy sawanny, łąk i stepów; 
serial dokumentalny; Wielka Brytania 
(2014)

14:00; s.III; odc. 467; serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 113
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 156; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3471; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 207; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 6/112; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 114
21:00 Głębia ostrości; /14/; cykl reportaży
21:40 Echo serca; odc. 14; serial TVP
22:35 Kompania X; s.III; odc. 28; serial; 

Kanada (2015)
23:30 Miasto Gniewu; s.II; /7/ Cmentarze 

gangsterów; serial fabularyzowany TVP
00:15 Zabójczy widok; film sensacyjny; 

Wielka Brytania, USA (1985); reż.:John 
Glen; wyk.:Roger Moore

02:35 Syzyfowe prace; odc. 3/6 - 1885 - 
1889; serial TVP

03:40 To nie koniec drogi; Polska (2014)
04:40 Notacje – Leszek Żukowski – Życia 

Nie Zmarnowałem; cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 281 ed. 5; 
teleturniej

06:00 M jak miłość; odc. 1437; serial TVP
06:50 Ekumeniczna Droga Krzyżowa; 

reportaż
07:15 Na sygnale; odc. 41 „Deklaracja 

woli”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (31)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (342)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 155 „Człowiek 

maszyna” sezon 6; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2044; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 282 ed. 5
13:15 Miłosne potyczki; odc. 65; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1437; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 75; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 480 ed. 6; 

teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2143; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 41; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl; s.II; odc. 49 „Jesienny 

blues”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (32)
19:15 Muzeum Polskiej Piosenki; /8/ - 

„Kwiaty we włosach” - Czerwone Gitary
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /75/ - 

„Jedwab” - Róże Europy
19:40 Barwy szczęścia; odc. 2044; serial 

obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2045; serial 

obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; odc. 

100; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1438; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; odc. 

1171
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Świat bez fikcji – Braciszek Karel; 

film dokumentalny; Polska (2016)
00:05 Za marzenia; s. II; odc. 7/13; serial 

TVP
00:55 Rodzinka.pl; odc. 258 „Damy radę” 

sezon 14; serial komediowy TVP
01:35 Terror w podziemiach; odc. 6; serial; 

Dania (2017)
02:30 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:35 Brudna gra: Ciemna strona sportu; 

film dokumentalny; Niemcy (2016)

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (710) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (711) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(118) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (601) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (162) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (863) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2865) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (909) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (332) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (322) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2866) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (430) 

serial komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda Kiepskiego, jego 
rodziny i sąsiadów. Ferdynand i 
Halina będą obchodzić m.in. 
czterdziestą rocznicę ślubu.

20:10 Niezniszczalni 2; film sensacyjny, 
USA 2012. Komandosi chcą pomścić 
śmierć kompana i powstrzymać 
terrorystę.

22:30 Ślad (57) serial kryminalny. 
Zastrzelono Leszka Iwańskiego. 
Mężczyzna był podejrzany o 
współudział w zabójstwie żony 
biznesmena. Z braku dowodów dostał 
jedynie dozór. Śledczy podejrzewają...

23:40 Ogień zwalczaj ogniem; dramat 
sensacyjny, USA 2012. Mężczyzna 
staje się celem gangstera. By go 
pokonać, zawiera układ z jego 
rywalem.

1:45 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, zajmujący się 
między innymi tarotem...

05:10 Uwaga! (5644) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (10/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Galeria Smaku 
(Kozienice)

07:50 Doradca smaku 10 (25/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2435) - 
magazyn

11:00 Ukryta prawda (1026) - program 
obyczajowy

12:00 Szpital (915) - program 
obyczajowy

13:00 Szkoła (678) - program
14:00 19 + (379) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (1/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. W 
podwarszawskiej Magdalence przy 
ruchliwej trasie, skrytej w sosnowym 
lesie znajduje się restauracja Open 
Air. Niestety, lokal ten niczym nie 
nawiązuje do swojej nazwy i bajkowej 
scenerii. W tej restauracji niestety 
rządzi przede wszystkim nieporządek. 
Tym razem praca Magdy Gessler nie 
może ograniczyć się do rewolucji 
kuchennej…

15:30 Szkoła (679) - program
16:30 19 + (380) - program
17:00 Szpital (916) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1027) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7776) - informacje, Polska
19:35 Sport (7759) - informacje 
19:45 Pogoda (7756) - informacje 
19:50 Uwaga! (5645) - program
20:10 Doradca smaku 10 (26/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2859) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (257) - program
21:30 Diagnoza 4 (8/13) - serial
22:30 Kuba Wojewódzki 13 (21) - talk 

show
23:30 Superwizjer (1157) - magazyn 

reporterów
00:05 36, 6 5 (7/12) - program
01:05 Strzelec (4/8) - serial, USA. Bob 

Lee i Isaac dowiadują się, że 
najbardziej niebezpieczny 
zamachowiec znajduje się na terenie 
USA. Nadine przyjeżdża do Teksasu 
podejrzewając spisek. 

02:00 Uwaga! (5645) - program
02:25 Moc Magii (457) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 22

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 200

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
182

09:00 Rodzinny interes; odc. 31
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny,  2008; odc. 47
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 11
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 12
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 20
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 21
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

58
16:00 Rodzinny interes; odc. 31
17:00 Rodzinny interes; odc. 32
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

182
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

183
20:00 Hulk; akcja, USA 2003. Młody 

naukowiec, Bruce Banner 
przypadkowo przyjmuje ogromną 
dawkę promieniowania gamma. 
Energia ta wywołuje zmiany w 
organizmie młodego badacza. 
Wkrótce mężczyzna odkrywa, że pod 
wpływem stresu przybiera postać 
przerażającego olbrzyma Hulka.

22:50 Sędzia Dredd; akcja, USA 1995. 
Odległa przyszłość. Sprawiedliwości 
w zniszczonym świecie, porządku 
bronią Sędziowie. Działają 
jednocześnie jak policja i sąd. 
Najlepszym egzekutorem prawa jest 
Sędzia Dredd (Sylvester Stallone). Nie 
wszystkim to się jednak podoba. 
Dredd zostaje wrobiony w 
morderstwo i skazany na dożywotnie 
więzienie...

00:50 Amerykańska dziewica; komedia, 
USA 2009

02:20 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
serial fabularny, USA 1997; odc. 11

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

04:00 Biesiada na cztery pory roku; 
factual, 2015

04:40 Z archiwum policji; serial 
fabularny, 2010; odc. 10

05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 
28

05:25 Z archiwum policji; serial 
fabularny, 2010; odc. 10

05:35 Korona królów; odc. 159; telenowela 
historyczna TVP

06:05 Na sygnale; odc. 38 „Anatol szuka 
wolności”; serial fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 39 „Pomogę 
zdecydowanej parze”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Daleko od szosy; odc. 7/7 - We 
dwoje; serial TVP

08:50 M jak miłość; s.I; odc. 1030; serial 
TVP

09:50 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
7/13; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 68 „Rodzice 
na zawsze”; serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.III; odc. 39 - Szczęśliwe 
rozwiązanie; serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.IV; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 182 - 
Krew z krwi; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 183 - 
Siłownia; serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 272 Dictum 
acerbum - gorzka prawda; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 39 „Pomogę 
zdecydowanej parze”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy 
emocjonalne; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i 
rozstania; serial obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 66 - Gra 
dżentelmenów; serial komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 184 - 
Sekretny układ; serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.XI; odc. 139 - Kocie 
oczy; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 43 - Agent; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 44 - Polityka i 
czary; serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 185 - 
Rave Party; serial kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 739; serial 
TVP

01:20 Czas honoru; odc. 49 „Wyprawa do 
Rzeszy”; serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 50 „Ostatnia 
podróż”; serial TVP

03:15 Daleko od szosy; odc. 7/7 - We 
dwoje; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 67 
„Komunikacja głupcze”; serial 
komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; odc. 2501; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Wiosenne 

grillowanie; magazyn kulinarny
07:45 Big Music Quiz (11); teleturniej 

muzyczny
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 48 Nowy 

Sącz; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 455 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w moim świecie; 

s. 2; /7/ - Jak to się wszystko zaczęło; 
cykl dokumentalny; Wielka Brytania 
(2017)

10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /123/ - 
„Ukochany kraj” - Mazowsze

11:05 Familiada; odc. 2501; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /13/; teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki – Jak się zakochać; 
widowisko

13:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki – Jak się rozstać; 
widowisko

14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /32/; 
teleturniej

15:05 Taka to robota czyli kabaretowy 
przegląd zawodów – Lekarz; program 
rozrywkowy

15:30 Kabaretowa Mapa Polski – IX 
Mazurska Noc Kabaretowa – „Dwójki, 
pary, duety” (1-3); widowisko 
rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Ogórkowa 
kuchnia; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (87) Bieda; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 45 - 
Kuba (177) Plażowa; magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /14/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 143; 

teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy (4); program rozrywkowy
22:25 To był rok!; /5/
23:30 Koło fortuny; odc. 454 ed. 6; 

teleturniej
00:05 Gwiazdy opolskich kabaretonów – 

Kabaret Ani Mru Mru
00:20 Sierocki na sobotę; odc. 13; program 

rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Opole na 

bis – Ich Troje, Feel; koncert
02:15 Dzięki Bogu już weekend; s.IV (10); 

program rozrywkowy
03:25 Rozrywka Retro – Telepeerele (9); 

widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty (5/15) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (539) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Tomek i Agnieszka) 
(55) - program sądowy

07:55 Szpital (253) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (21/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (22/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (53/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (67/165) - program
12:45 19 + (68/165) - program
13:15 Ukryta prawda (317) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (22/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Zły dom) (56) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Testament z konsekwencjami) (93/116) 
- program sądowy

16:20 Szpital (254) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (22/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty (6/15) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (2/12) - program inne
19:30 Zakochani po uszy (54/120) - 

program
20:00 Big Brother (22/65) - program
21:00 Zemsta cieciów - komedia, 

USA 2011. Ben Stiller i Eddie Murphy w 
komedii o pracownikach, którzy 
postanawiają zemścić się na 
nieuczciwych bankierach z Wall Street…

23:15 Big Brother Nocą (18/52) - program 
(od lat 18)

23:45 Kolekcjoner - film sensacyjny, 
USA 1997. W miasteczku 
uniwersyteckim dochodzi do kilku 
napadów na młode kobiety. W tym 
samym czasie zastaje porwana Naomi 
Cross (Gina Ravera), studentka. Jej stryj, 
Alex Cross (Morgan Freeman), nie chce 
czekać na wynik policyjnego śledztwa z 
założonymi rękami i postanawia 
przeprowadzić własne dochodzenie. 
Podejmuje się rozwiązać jedną z 
najbardziej zawiłych zagadek 
kryminalnych, w której seryjny morderca 
kryje się pod pseudonimem Casanova.

02:05 Moc Magii (457) - program
04:15 Druga strona medalu 4 (2/8) - talk 

show – Jan Podgórski

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
3(1/8) - program lifestylowy

06:05 Co za tydzień(897) - magazyn
06:35 Śluby marzeń 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 

8(4/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 5(12) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(1/12) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

5(6/10) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(10/13) 

- program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 15(9/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Pani Gadżet 17(6/12) - magazyn 
13:20 Tak powstaje
13:55 Sablewska od stylu. Na 

okazje(7/12) - program rozrywkowy
14:40 Powrót Doktora Szczyta
15:40 W roli głównej(6) - talk show 
16:10 Afera fryzjera 6(7/12) - program 

rozrywkowy
16:55 Eks-tra zmiana 2(3/8) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 14(10/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

5(10) - reality show 
19:40 Pogromcy medycznych mitów
20:40 Nowa misja ratunkowa(7) - 

program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 3(5/10) - program 

lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka?
23:10 Panny młode ponad miarę
00:15 Miłość od kuchni
01:15 Wiem, co kupuję(3/12) - program 

lifestylowy
01:45 Wiem, co jem 6(3/16) - magazyn 
02:15 Wiem, co jem 6(4/16) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem 3(15/16) - 

magazyn
03:15 W roli głównej - Katarzyna 

Grochola(8) - talk show
03:45 W roli głównej - Monika 

Richardson(1/8) - talk show
04:15 W roli głównej - Anita 

Werner(2/8) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 podnoszenie ciężarów- ME, Batumi 

87 kg Kobiety
07:45 Gimnastyka sportowa - ME Szczecin
09:45 tenis ziemny - Turniej WTA Lugano: 

finał
11:30 la - Maraton, Boston
12:40 piłka ręczna mężczyzn - Eliminacje 

2020, Halle: Niemcy - Polska
14:30 4–4–2 - magazyn piłkarski
15:35 Gol Ekstra; felieton
17:05 Gol po golu
17:45 hokej na lodzie - PHL: finał, Na żywo
21:00 RETRO TVP SPORT; magazyn
23:00 Sportowy Wieczór
23:40 Hokej na lodzie - PHL: finał
01:45 DSF Kickboxing Challenge - Gala 

sportów walki Mysłowice
04:00 Boks - Gala Filadelfia: M.Sulęcki - G. 

Rosado

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (14) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (29) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (12) serial 
anime. Goku wiedzie życie farmera. 
Na horyzoncie pojawia się jednak 
nowe zagrożenie. Beerus, jeden z 
bogów zniszczenia i strażnik 
równowagi w...

8:00 Nasz nowy dom (112) reality show. 
Wioleta wprowadziła się z dwiema 
swoimi i dwiema osieroconymi przez 
siostrę córkami do małego 
mieszkania. Urząd miasta przyznał 
kobiecie lokal...

9:00 Nokaut (7) serial komediowy
10:00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 

2 (15) reality show
11:25 Sekrety sąsiadów (4) serial 

obyczajowy
11:55 Galileo (738); program 

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (160) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (525) 

serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 4 (62) serial 

kryminalny
17:00 Joker (62) teleturniej
18:00 Septagon (61) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (526) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (286) serial kryminalny
21:00 Zadyma w Bangkoku; komedia 

sensacyjna, Tajlandia 2009. Czwórka 
przyjaciół przybywa do Bangkoku. Ich 
celem jest dobra zabawa. Młodzi 
mężczyźni wpadają na pomysł, by iść 
na partyjkę pokera.

23:00 Obcy 4; horror SF, USA 1997
1:20 STOP Drogówka; magazyn 

policyjny
2:20 Zagadkowe zgony 2 (8) serial 

dokumentalny
2:50 Graffiti; program publicystyczny
3:00 Atleci (15); magazyn 
3:40 Trans World Sport; magazyn
4:35 SuperLudzie (16) serial 

dokumentalny
5:10 SuperLudzie (17) serial 

dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 16 kwietnia; odc. 
534; felieton

06:55 Dziennik telewizyjny – 16.04.1989
07:40 Przedwiośnie; odc. 2/6 - Szklane 

domy; serial TVP
08:45 Flesz historii; cykl reportaży
09:15 Historia Polski – Tajemnice 

początków Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl dokumentalny

10:20 Sensacje XX wieku – Księga 
szpiegów – Rosenbergowie cz. 2; cykl 
dokumentalny

10:45 Spór o historię – Między dworem a 
zaściankiem; debata

11:30 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV; 
odc. 71; magazyn

12:00 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 27; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 22 „Strzały na 
Pawiaku”; s. II; serial TVP

13:20 Życie. cz. 4. Ryby; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

14:20 Historia w postaciach zapisana – 
Święty Ludwik; cykl dokumentalny; 
Francja (2013)

16:05 Marzycieleo – Adolf Szyszko–
Bohusz; program publicystyczny

16:35 Historia Polski – On wierzył w 
Polskę; film dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii.

18:15 Ale nam się wydarzyło... Jan Paweł 
II; rozmowa

18:30 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 11

18:45 Przedwiośnie; odc. 3/6 - Przyjaciele; 
serial TVP

19:50 Dotknięcie anioła; film 
dokumentalny; Polska (2015); reż.:Marek  
Tomasz   Pawłowski

21:00 Era kosmiczna: historia NASA; odc. 
2/4; cykl dokumentalny; Wielka Brytania 
(2009)

22:00 Po PRLu; odc. 7
22:35 Jan Paweł II; film biograficzny; 

Polska, Włochy, USA (2006); reż.:John 
Kent Harrison; wyk.:John Voight, Cary 
Elwes, James Cromwell, Christopher 
Lee, Ben Gazzara, Wenanty Nosul, 
Daniele Pecci, Vittoria Belvedere, 
Giuliano Gemma

00:55 Sensacje XX wieku – Decydujący 
cios; widowisko kameralne

01:55 Encyklopedia II wojny światowej 
– Tajemnica Barbarossy; cykl 
dokumentalny

02:20 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii.

02:55 Dziennik telewizyjny – 16.04.1989

6:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Car Gwarant Start Gniezno - ROW 
Rybnik

8:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 11. miejsce: Chemik 
Bydgoszcz - Cuprum Lubin

11:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 1. rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 2. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 2. rundy gry pojedynczej

17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 5. miejsce

20:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO 
Warszawa - Jastrzębski Węgiel

23:00 Magazyn koszykarski; poświęcony 
koszykarskiej ekstraklasie mężczyzn. 
Skróty spotkań ostatniej kolejki, 
analizy i zapowiedzi meczów oraz 
wywiady.

23:30 Sporty walki: Z archiwum UFC
0:00 Boks
1:00 Sporty walki: Gala Babilon MMA 7 

w Żyrardowie
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 

mecz półfinałowy fazy play-off: ONICO 
Warszawa - Jastrzębski Węgiel
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05:05 Jeden z dziesięciu; 6/112; teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 156; 

serial; Turcja (2015)
07:05; s.III; odc. 467; serial; Turcja (2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.V; odc. 60 - Australijski 

kapelusz; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 112 - 

Podwójna śmierć; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 76 - 

Jacek; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 207; telenowela 

historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Najmłodsi 

mieszkańcy mokradeł: serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2014)

14:00; s.III; odc. 468; serial; Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 114
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 157; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3472; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 208; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 7/112; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Leśniczówka; odc. 115
20:55 Liga Mistrzów - 1/4F; Wielka Brytania 

(2019)
23:00 Liga Mistrzów - skróty; Wielka 

Brytania (2019)
00:25 Warto rozmawiać; program 

publicystyczny
01:25 Głębia ostrości; /14/; cykl reportaży
01:50 wojsko – polskie.pl; odc. 48; 

reportaż
02:25 Zabójczy widok; film sensacyjny; 

Wielka Brytania, USA (1985)
04:40 Notacje – Elżbieta Ficowska. 

Zaczarowana łyżeczka szczęścia; cykl 
dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 283 ed. 5; 
teleturniej

05:55 M jak miłość; odc. 1438; serial TVP
06:50 1000 lat historii Żydów Polskich; 

reportaż
07:15 Na sygnale; odc. 42 „Prosto w 

serce”; serial fabularyzowany TVP
07:45 Przepis dnia (32)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (343)
11:25 Rodzinka.pl; s.VI; odc. 156 

„Dżambalaja” sezon 6; serial TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2045; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 284 ed. 5
13:15 Miłosne potyczki; odc. 66; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 M jak miłość; odc. 1438; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 76; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 481 ed. 6; 

teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2144; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 42; Turcja
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.II; odc. 50 „Boscy u 

doktora”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (33)
19:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /28/ - 

„Cichosza” - Grzegorz Turnau
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /26/ - 

„Dumka na dwa serca” - Edyta Górniak, 
Mietek Szcześniak

19:30 Barwy szczęścia; odc. 2045; serial 
obyczajowy TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 2046; serial 
obyczajowy TVP

20:35 Kulisy seriali Na dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 44; felieton

20:50 Na dobre i na złe; odc. 740; serial 
TVP

21:50 Na sygnale; odc. 228 „Dym”; serial 
fabularyzowany TVP

22:30 Kino relaks – Wyszłam za mąż, 
zaraz wracam; komedia romantyczna; 
Francja (2012)

00:25 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
7/13; serial komediowy TVP

01:20 Świat bez tajemnic – Sto lat 
Brytyjskiego Vogue’a; odc. 1; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

02:20 Codzienna 2 m. 3; odc. 62; serial 
komediowy TVP

02:50 Codzienna 2 m. 3; odc. 63; serial 
komediowy TVP

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (712) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (713) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(119) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (602) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (163) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (864) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2866) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (910) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (333) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (323) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2867) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (59) 

serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (547) 

serial komediowy
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 

Now (7); program muzyczny
22:05 Ślad (58) serial kryminalny
23:10 Szalony lot; dramat sensacyjny, 

Rumunia/Wielka Brytania/USA 2007. 
Trudna misja tajnego agenta. Tylko on 
może zapobiec wielkiej tragedii.

1:30 Nasz nowy dom (63) reality show. 
Pani Beata samotnie wychowuje 
czworo dzieci. Mieszkanie kobiety jest 
w katastrofalnym stanie: brak w nim 
wentylacji, a piec spowodował 
pożar....

2:30 Nasz nowy dom (64) reality show. 
Pan Andrzej mieszka razem z synem, 
pasierbem, niepełnosprawnym 
szwagrem i schorowanym teściem. 
Od śmierci żony jest jedynym 
żywicielem rodziny, która...

3:30 Tajemnice losu; program 
rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5645) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (11/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Stella Cafe (Lębork)

07:50 Doradca smaku 10 (26/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2436) - 
magazyn

11:00 Ukryta prawda (1027) - program 
obyczajowy

12:00 Szpital (916) - program 
obyczajowy

13:00 Szkoła (679) - program
14:00 19 + (380) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (2/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Steak House Rodeo 
(Kwidzyn)

15:30 Szkoła (680) - program
16:30 19 + (381) - program
17:00 Szpital (917) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1028) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7777) - informacje, Polska
19:35 Sport (7760) - informacje 
19:45 Pogoda (7757) - informacje 
19:50 Uwaga! (5646) - program
20:10 Doradca smaku 10 (27/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2860) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (258) - program
21:30 Agent - Gwiazdy 4 (8/13) - 

program
22:30 Wyścig śmierci - film sensacyjny, 

USA/Niemcy/Wielka Brytania 2008. 
Wielokrotny zwycięzca wyścigów 
samochodowych, Jansen Ames, 
zostaje oskarżony o brutalne 
morderstwo żony i skazany na 
więzienie. Za murami okazuje się, że 
będzie mógł on znacznie poprawić 
swoją sytuację biorąc udział w 
morderczych wyścigach 
samochodowych. Ames powoli 
zaczyna wyjaśniać tajemnicę 
morderstwa żony i dochodzić 
sprawiedliwości na jego sprawcach. 

00:40 American Horror Story I: Murder 
House (11/12) - serial, USA. Vivian 
rodzi. Tate i Violet zamierzają pozbyć 
się duchów raz na zawsze. 

01:40 Uwaga! (5646) - program
02:00 Moc Magii (458) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 23

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 201

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
183

09:00 Rodzinny interes; odc. 32
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, 2008; odc. 48
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 12
12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 13
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 21
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2013; odc. 22
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

59
16:00 Rodzinny interes; odc. 32
17:00 Rodzinny interes; odc. 33
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

183
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

184
20:00 Replikant; akcja, USA 2001. 

Garrott  (Jean-Claude Van Damme) - 
chory psychicznie, seryjny zabójca 
pozostaje na wolności. Nosi 
przydomek „Pochodnia”. Schwytać 
go może tylko naprawdę wyszkolony 
człowiek - detektyw Jake Riley 
(Michael Rooker). Jake łapie jego trop 
w momencie gdy morderca zabija 
kolejną ofiarę. Zabójca pozostaje 
bezkarny, co przeraża Jake’a…

22:00 Potrójne zagrożenie; akcja, Chiny, 
USA 2019. Deveraux (Micheal Jai 
White) wysyła dwóch najemników – 
Payu (Tony Jaa) i Long Fei (Tiger Hu 
Chen) – na misję humanitarną, 
podczas której mają uwolnić 
więźniów. Nie wiedzą jednak o tym, że 
prawdziwym zamiarem Deveraux i 
jego zespołu jest uwolnienie ich 
przywódcy…

00:00 Legionista; akcja, USA 1998
01:55 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 

serial fabularny, USA 1997; odc. 12
03:00 Taki jest świat; factual, 2019
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 

2015
04:40 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 11
05:00 Dyżur; factual, Polska, 2010; odc. 

29
05:25 Z archiwum policji; serial 

fabularny, 2010; odc. 11

05:50 Korona królów; odc. 160; telenowela 
historyczna TVP

06:20 Na sygnale; odc. 39 „Pomogę 
zdecydowanej parze”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 40 „Ryzyko 
zawodowe”; serial fabularyzowany TVP

07:30 Czterdziestolatek; odc. 1/21 - Toast, 
czyli bliżej niż dalej; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1031; serial 
TVP

09:20 Na dobre i na złe; odc. 739; serial 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.III; odc. 68 „Rodzice 
na zawsze”; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.III; odc. 69 „Słowa, 
słowa, słowa”; serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.IV; odc. 40 - Szok 
poporodowy; serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy 
emocjonalne; serial obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 183 - 
Siłownia; serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 184 - 
Sekretny układ; serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 273 Goście z 
przeszłości; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 40 „Ryzyko 
zawodowe”; serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i 
rozstania; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.IV; odc. 43 - Agent; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Bulionerzy; odc. 67 - Nepal; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 185 - 
Rave Party; serial kryminalny TVP

20:25 Komisarz Alex; s.XI; odc. 140 - 
Zespół gra rocka; serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.IV; odc. 44 - Polityka i 
czary; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 45 - Wymiana 
międzypokoleniowa; serial obyczajowy 
TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 186 - 
Złomiarze; serial kryminalny TVP

00:15 Rodzinka.pl; odc. 258 „Damy radę” 
sezon 14; serial komediowy TVP

00:45 Na sygnale; odc. 227 „Mądrzejszy 
ustępuje”; serial fabularyzowany TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 1/16; serial 
obyczajowy TVP

02:15 Londyńczycy II; odc. 2/16; serial 
obyczajowy TVP

03:05 Czterdziestolatek; odc. 1/21 - Toast, 
czyli bliżej niż dalej; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 1031; serial 
TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.III; odc. 68 „Rodzice 
na zawsze”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:45 Familiada; odc. 2502; teleturniej
07:20 Okrasa łamie przepisy – Ogórkowa 

kuchnia; magazyn kulinarny
07:50 Postaw na milion; s.II; odc. 142; 

teleturniej
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 49 

Dolinki Krakowskie; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 456 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Sanatorium miłości; odc. 7; reality 

show
10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /124/ - 

„Rebeka”
11:10 Familiada; odc. 2502; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /14/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Humor Jacka 

Fedorowicza; program rozrywkowy
13:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki – Kabaret Ani Mru Mru 
„Premiery, prapremiery i prawie 
premiery”; widowisko

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /33/; 
teleturniej

15:10 Herbatka z kabaretem (24); program 
rozrywkowy

15:40 Kabaretowa Mapa Polski – Opole 
- Kabareton

16:35 Kabaretowa Mapa Polski – 34. 
Wieczory Humoru i Satyry – Lidzbark 
Warmiński (1-2); widowisko 
rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Francuskie 
inspiracje; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (88) Kopalnia złota; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Podróż 46 - 
Węgry (178) „Budapeszt - jubileuszowy”; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /15/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; s.II; odc. 145; 

teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy (3); program rozrywkowy
22:25 Dwoje i ich boje (7); program 

rozrywkowy
23:20 KabareTOP Story; /13/ - „Animator 

kultury”; program rozrywkowy
23:40 Koło fortuny; odc. 455 ed. 6; 

teleturniej
00:20 Sierocki na sobotę; odc. 14; program 

rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Sopot na 

bis – Lady Pank; koncert
02:20 Olga Lipińska zaprasza (40); talk-

show
03:15 Rozrywka Retro – Kabaret Potem 

przedstawia: Trąbka dla gubernatora

05:00 Prawo Agaty (6/15) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (540) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Zły dom) (56) - 
program sądowy

07:55 Szpital (254) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (22/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (23/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (54/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (69/165) - program
12:45 19 + (70/165) - program
13:15 Ukryta prawda (318) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (23/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Chłopcy z ferajny) (57) 

- program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Edward Nożycoręki) (94/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (255) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (23/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty (7/15) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (3/12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (55/120) - 

program
20:00 Big Brother (23/65) - program
21:00 Czas na miłość - komedia, Wielka 

Brytania 2013. Młody prawnik odkrywa, 
że mężczyźni w jego rodzinie posiadają 
niezwykłą umiejętność- potrafią 
podróżować w czasie. Dar ten 
postanawia wykorzystać, by zdobyć 
serce ukochanej. Wkrótce zrozumie 
jednak, że wszystkie jego działania mają 
swoje konsekwencje…

23:35 Big Brother Nocą (19/52) - program 
(od lat 18)

00:10 Hedy Lamarr: Genialna i piękna - 
film dokument, USA 2017. Kobieta 
zagadka. Ikona stylu, błyskotliwy 
wynalazca i sześciokrotnie zamężna 
„najpiękniejsza kobieta na świecie”. 
Hedy Lamarr to także znana skandalistka 
i genialna pomysłodawczyni technologii, 
pomocnej w walce z hitlerowcami…

02:00 Moc Magii (458) - program
04:10 Druga strona medalu 3 (7/8) - talk 

show – prof. Andrzej Bochenek

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
3(2/8) - program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3(7/39) - 
program 

06:30 Ugotowani 8(57) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:05 Ugotowani 8(58) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę 
8(5/12) - program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość(1/8) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu 4(2/12) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 
5(7/10) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(11/13) 
- program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 15(10/14) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Kto tu mieszka?
13:30 Panny młode ponad miarę
14:35 Śluby marzeń 
15:35 Kobieta na krańcu świata 10(2/5) 

- program 
16:10 Ostre cięcie 6(6/12) - program 
16:55 Nowa misja ratunkowa(7) - 

program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 14(11/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

4(1/8) - reality show 
19:40 Afera fryzjera 6(8/12) - program 

rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni
21:25 Eks-tra zmiana 2(3/8) - program 

lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 4(1/8) - 

program lifestylowy
23:00 Powrót Doktora Szczyta
00:00 Walka o lżejsze życie(4/5) - 

program
01:05 Dzieci na rozstaju(3) - miniserial 

dokumentalny,Wielka Brytania
02:10 Wiem, co jem 5(5/10) - magazyn 
02:40 Wiem, co jem 3(16) - magazyn
03:10 W roli głównej - Katarzyna 

Montgomery(3/8) - talk show
03:40 W roli głównej - Urszula(4/8) - 

talk show
04:10 W roli głównej - Bogusław 

Linda(5/8) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:00 podnoszenie ciężarów - ME Batumi- 

109 kg Mężczyźni
07:45 gimnastyka sportowa - ME Szczecin
09:50 hokej na lodzie- PHL: finał
11:45 Strongman - Liga Mistrzów; odc. 16; 

relacja; Wielka Brytania (2018)
12:50 Pełnosprawni; odc. 296; magazyn dla 

niepełnosprawnych
13:15 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020: 

Austria - Polska
15:30 RETRO TVP SPORT; magazyn
17:20 piłka ręczna kobiet - Ekstraklasa, 

runda finałowa, Na żywo
19:20 - magazyn piłkarski
20:00 (studio) piłka nożna - Liga Mistrzów, 

Na żywo
20:55 piłka nożna - Liga Mistrzów, Na żywo
23:00 piłka nożna - Liga Mistrzów skróty
00:25 Esport - Pro Liga - mecz polskiego 

zespołu
02:40 boks - Gala Filadelfia
04:05 Gala MMA Wilanów

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (15) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (30) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (13) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (113) reality show. 
Listonoszka Magda i jej nastoletnie 
dzieci marzą o remoncie domu. 
Łazienka została wydzielona z części 
kuchni. Wymiany wymaga nieszczelny 
piec....

9:00 Septagon (61) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna 

Kuchnia 2 (16) reality show. 
Kulinarna rywalizacja rozkręca się na 
dobre. W Hell’s Kitchen aż kipi od 
emocji. Tym razem zawodnicy muszą 
przygotować posiłki dla...

11:25 Sekrety sąsiadów (5) serial 
obyczajowy

11:55 Galileo (739); program 
popularnonaukowy. Napady 
obżarstwa czy uzależnienie od 
słodkich przekąsek da się naukowo 
wytłumaczyć. Eksperci wyjaśniają 
zasady funkcjonowania naszego ciała, 
dzięki czemu łatwiej...

13:00 Detektywi w akcji (161) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (526) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator 4 (63) serial 
kryminalny

17:00 Joker (63) teleturniej
18:00 Septagon (62) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (527) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (287) serial kryminalny
21:05 Wykonać wyrok; film sensacyjny, 

Kanada/USA 1990
23:00 Wściekła pięść: Powrót Chen 

Zenga; film sensacyjny, Hongkong/
Chiny 2010

1:15 Żona dla milionera (11) reality 
show

2:15 Interwencja; magazyn reporterów
2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 17 kwietnia; odc. 
535; felieton

07:00 Dziennik telewizyjny – 17.04.1989
07:50 Przedwiośnie; odc. 3/6 - Przyjaciele; 

serial TVP
08:50 Archiwum zimnej wojny – Wolna 

Europa wczoraj i dzisiaj; magazyn
09:35 Historia Polski – On wierzył w 

Polskę; film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku – Księga 

szpiegów – Dulles; cykl dokumentalny
10:55 Dotknięcie anioła; film dokumentalny
12:05 Polska Kronika Filmowa 1991 - 

Wydanie 11
12:20 Czas honoru; odc. 23 „Niemiecka 

ruletka”; s. II; serial TVP
13:20 Wszystkie kolory świata – Quebec. 

Inna Ameryka; serial dokumentalny; 
Francja (2008)

14:20 Kazimierz Greger – Kronikarz 
Niepodległości; film dokumentalny

14:50 Śladami historii – Małopolska 47; 
cykl dokumentalny

15:25 Ocalić Titanica; film dokumentalny; 
USA (2012)

16:35 Historia Polski – Ostatni świadek; 
film dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. - Tarcza 
Rzeczypospolitej

18:15 Ryngraf; film dokumentalny
18:45 Polska Kronika Filmowa 1992 - 

Wydanie 11; cykl dokumentalny
19:00 Przedwiośnie; odc. 4/6 - Staw i 

kapliczka; serial TVP
20:00 Tajne akta III Rzeszy – Biologiczna 

broń nazistów; odc. 4/6; Wielka Brytania 
(2015)

21:00 Warszawa. Zmartwychwstałe 
Miasto; Wielka Brytania (2015)

22:00 Weterani. Wyrwani śmierci; reportaż
22:35 Generał Nil; dramat historyczny; 

Polska (2008); reż.:Ryszard Bugajski; 
wyk.:Olgierd Łukaszewicz, Alicja 
Jachiewicz, Magdalena Emilianowicz, 
Anna Cieślak, Zbigniew Stryj, Jacek 
Rozenek, Leszek Lichota, Adam 
Woronowicz

00:50 Sensacje XX wieku – Skarby 
Trzeciej Rzeszy; widowisko kameralne

01:55 Encyklopedia II wojny światowej – 
Eben Emael; cz. 1; cykl dokumentalny

02:30 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Tarcza 
Rzeczypospolitej

03:00 Dziennik telewizyjny – 17.04.1989

6:00 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 11. miejsce: Chemik 
Bydgoszcz - Cuprum Lubin

8:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz o 5. miejsce

11:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 2. rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

17:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off

20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki 
Kobiet; mecz półfinałowy fazy play-
off: Chemik Police - Grot Budowlani 
Łódź

23:00 Making of Armia Fight Night; 
reportaż

23:30 Boks
1:00 Sporty walki: KSW
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 

mecz fazy play-off

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – CZWARTEK 18 KWIETNIA 2019 r.

05:05 Jeden z dziesięciu; 7/112
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 157; 

serial; Turcja (2015)
07:05; s.III; odc. 468; serial; Turcja 

(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; s.V; odc. 61 Kobiety 

tego nie rozumieją; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.IX; odc. 113 - 

Śmierć za kratami; serial kryminalny 
TVP

10:35 Ojciec Mateusz; s.VI; odc. 77 - 
Kolekcjoner; serial kryminalny TVP

11:30 Korona królów; odc. 208; 
telenowela historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Wielka 

wyprawa żenety; film dokumentalny; 
Niemcy (2016)

14:00; s.III; odc. 469; serial; Turcja 
(2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 115
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 158; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3473; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 209; 

telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 8/112
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:35 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 271; 

serial kryminalny TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/110/
23:00 Magazyn kryminalny 997
23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat; talk-
show

01:40 Kompania X; s.III; odc. 28; serial; 
Kanada (2015)

02:35 Sprawa dla reportera
03:30 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/110/; magazyn
04:00 Notacje – Józef Skwark. 

Wielkanocne Jajko; cykl dokum.

05:10 Koło fortuny; odc. 285 ed. 5; 
teleturniej

05:50 Na dobre i na złe; odc. 740; serial 
TVP

06:45 Operacja Zdrowie!; /24/ 
Neotechmed; magazyn medyczny

07:15 Na sygnale; odc. 43 „Pozory mylą”; 
serial fabularyzowany TVP

07:45 Przepis dnia (33)
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie Extra (344)
11:25 Rodzinka.pl; s.VII; odc. 157 „Jajo i 

kura” sezon 7; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2046; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 286 ed. 5; 

teleturniej
13:15 Miłosne potyczki; odc. 67; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:10 Na dobre i na złe; odc. 740; serial 

TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 77; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 482 ed. 6; 

teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2145; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 43; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.II; odc. 51 „Golono - 

strzyżono”; serial komediowy TVP
19:05 Przepis dnia (34)
19:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /64/ - 

„Pamiętajcie o ogrodach” - Jonasz Kofta
19:20 Muzeum Polskiej Piosenki; /59/ - 

„Koncert jesienny na dwa świerszcze i 
wiatr w kominie” - Magda Umer

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2046; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2047; serial 
obyczajowy TVP

20:45 Dance Dance Dance (13)
21:55 Dance Dance Dance (14)
23:00 Big Music Quiz (5); teleturniej 

muzyczny
24:00 Na sygnale; odc. 228 „Dym”; serial 

fabularyzowany TVP
00:30 Wyszłam za mąż, zaraz wracam; 

komedia romantyczna; Francja (2012)
02:20 La La Poland; s.II; odc. (8); program 

rozrywkowy
02:50 Riviera; odc. 5; serial; Wielka 

Brytania (2017)
03:45 Art Noc – „Siedem słów” Sofii 

Gubajduliny; koncert

4:55 Disco Gramy; program muzyczny
5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy
6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (714) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (715) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(120) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (603) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (164) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (865) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2867) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (911) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (334) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (324) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2868) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (431) 

serial komediowy. Ciąg dalszy 
perypetii Ferdynanda Kiepskiego, jego 
rodziny i sąsiadów. Ferdynand i 
Halina będą obchodzić m.in. 
czterdziestą rocznicę ślubu.

20:05 Nasz nowy dom (138) reality 
show

21:10 Przyjaciółki (154) serial 
obyczajowy

22:15 Ślad (59) serial kryminalny
23:20 Szkoła uwodzenia; film 

obyczajowy, USA 1999
1:25 Chirurdzy (153) serial obyczajowy
2:25 Chirurdzy (154) serial obyczajowy
3:25 Tajemnice losu; program 

rozrywkowy emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają porad 
widzom dzwoniącym do studia. 
Występują eksperci, zajmujący się 
między innymi tarotem...

05:10 Uwaga! (5646) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 4 (12/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Nałęczów to perła Lubelszczyzny, 
słynąca z wód i świeżego powietrza.
Od 3 lat działa tutaj Karczma 
Nałęczowska, którą prowadzi pan 
Wojciech ze swoją długoletnią 
narzeczoną Mariolą. On jest szefem, 
ona zarządza. Niestety…

07:50 Doradca smaku 10 (27/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2437) - 
magazyn

11:00 Ukryta prawda (1028) - program 
obyczajowy

12:00 Szpital (917) - program 
obyczajowy

13:00 Szkoła (680) - program
14:00 19 + (381) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 4 (3/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Restauracja Panorama (Nowogród)

15:30 Szkoła (681) - program
16:30 19 + (382) - program
17:00 Szpital (918) - program 

obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1029) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7778) - informacje, Polska
19:35 Sport (7761) - informacje 
19:45 Pogoda (7758) - informacje 
19:50 Uwaga! (5647) - program
20:10 Doradca smaku 10 (28/40) - 

program
20:15 Na Wspólnej17 (2861) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (259) - program
21:30 Kuchenne rewolucje 19 (8/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
22:30 Nad życie - film obyczajowy, 

Polska 2012. Przez lata poznajesz 
tysiące osób, aż pewnego dnia 
spotykasz kogoś, kto zmienia twoje 
życie. Na zawsze. Tak było z Agatą 
(Olga Bołądź). Odnosząca 
międzynarodowe sukcesy siatkarka 
zakochuje się bez pamięci w Jacku 
(Michał Żebrowski). O takiej miłości 
marzyła przez całe życie. Wszystko 
miało być jak w bajce - piękny ślub, 
dzieci i dom w górach. Te plany 
przerywa jeden telefon…

00:30 Odwróceni. Ojcowie i córki (8) - 
program

01:35 Uwaga! (5647) - program

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 24

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 202

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
184

09:00 Rodzinny interes; odc. 33
10:00 Zaklinaczka duchów; fabularny, 

2008; odc. 49
11:00 Kobra – oddział specjalny; 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 13
12:00 Kobra – oddział specjalny; 

fabularny, Niemcy 2003; odc. 14
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; 

fabularny, USA 2013; odc. 22
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; 

fabularny, USA 2013; odc. 23
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 60
16:00 Rodzinny interes; odc. 33
17:00 Rodzinny interes; odc. 34
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

184
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

185
20:00 Taxi 2; akcja, Francja 2000. Japoński 

minister obrony kraju odwiedza Francję. 
Zostaje jednak porwany przez ludzi 
pracujących dla yakusa, mafii z Japonii. 
Daniel, taksówkarz z Marsylii o 
umiejętnościach rajdowego kierowcy i 
Emil, policjant z Paryża, który nadal nie 
może uzyskać prawa jazdy, łączą siły, 
żeby uratować japońskiego ministra…

21:45 Latynoski ogier; komedia, 2017. 
Maximo przed laty był uwodzicielem, 
któremu nie oparła się żadna kobieta. 
Dzięki temu udało mu się nawet 
poślubić starszą od siebie milionerkę. 
Dzięki temu mógł żyć w luksusie. 
Jednak pewnego dnia Maximo odkrywa, 
że jego 80-letnia żona nie jest mu 
wierna…

00:05 Chłopcy pani Brown; fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 4

00:50 Chłopcy pani Brown; fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 5

01:30 Chłopcy pani Brown; fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 6

02:00 Chłopcy pani Brown; fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 7

02:40 JAG – Wojskowe Biuro Śledcze; 
fabularny, USA 1997; odc. 13

03:40 Taki jest świat; factual, 2019
04:20 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:55 Dyżur; factual, 2009; odc. 14
05:20 Dyżur; factual, 2009; odc. 15

05:50 Korona królów; odc. 161; telenowela 
historyczna TVP

06:25 Na sygnale; odc. 40 „Ryzyko 
zawodowe”; serial fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 41 „Deklaracja 
woli”; serial fabularyzowany TVP

07:30 Czterdziestolatek; odc. 2/21 - Walka 
z nałogiem, czyli labirynt; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1032; serial 
TVP

09:25 Stulecie Winnych; odc. 6; serial TVP
10:15 Rodzinka.pl; s.III; odc. 69 „Słowa, 

słowa, słowa”; serial komediowy TVP
10:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 70 „Bratnia 

dusza”; serial komediowy TVP
11:25 Ranczo; s.IV; odc. 41 - Sztormy 

emocjonalne; serial obyczajowy TVP
12:25 Ranczo; s.IV; odc. 42 - Śluby i 

rozstania; serial obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 184 - 

Sekretny układ; serial kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 185 - 

Rave Party; serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc. 274 

Przyszłość Krzysia; serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 41 „Deklaracja 

woli”; serial fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; s.IV; odc. 43 - Agent; serial 

obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; s.IV; odc. 44 - Polityka i 

czary; serial obyczajowy TVP
18:45 Bulionerzy; odc. 68 - Kapcie; serial 

komediowy TVP
19:25 Ojciec Mateusz; s.XIV; odc. 186 - 

Złomiarze; serial kryminalny TVP
20:20 Komisarz Alex; s.XI; odc. 141 - 

Amnezja; serial kryminalny TVP
21:20 Ranczo; s.IV; odc. 45 - Wymiana 

międzypokoleniowa; serial obyczajowy 
TVP

22:20 Ranczo; s.IV; odc. 46 - Dzieci śmieci; 
serial obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; s.XV; odc. 187 - 
Uciekinier; serial kryminalny TVP

00:15 Echo serca; odc. 8; serial TVP
01:10 Instynkt; odc. 12 „Hycel”; serial 

kryminalny TVP
01:55 Instynkt; odc. 13 „Oster”; serial 

kryminalny TVP
02:55 Czterdziestolatek; odc. 2/21 - Walka 

z nałogiem, czyli labirynt; serial TVP
03:50 M jak miłość; s.I; odc. 1032; serial 

TVP
04:45 Rodzinka.pl; s.III; odc. 69 „Słowa, 

słowa, słowa”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:35 Familiada; odc. 2503; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – 

Francuskie inspiracje; magazyn 
kulinarny

07:40 Postaw na milion; s.II; odc. 143; 
teleturniej

08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 
2 (odc. 5) - Haremy nie tylko męskie; 
reportaż

09:10 Koło fortuny; odc. 457 ed. 6; 
teleturniej

09:45 Dwoje i ich boje (6); program 
rozrywkowy

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /115/ - 
„Grajmy Panu” - Anna Szałapak

10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /125/ - 
„Walc Embarras” - Irena Santor

11:10 Familiada; odc. 2503; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /15/; 

teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaret Hrabi 

„Pojutrze” (1-2); widowisko
14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /34/; 

teleturniej
15:20 Kabaretowa Mapa Polski – 

OPOLE na bis - Z PRL do Polski; /
cz. 2/

16:25 Kabaretowa Mapa Polski – XVII 
Festiwal Kabaretu Koszalin - Bitwa 
na czary (1-2)

18:20 Okrasa łamie przepisy – Różne 
smaki wieprzowiny z grilla; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat (102) - Śmiały; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Polska 
(152) Wielkanoc na Kaszubach; 
magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /16/; 
teleturniej

20:30 Big Music Quiz (12); teleturniej 
muzyczny

21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy (6); program rozrywkowy

22:30 Kabaret za kulisami (6); program 
rozrywkowy

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.IV 
(11); program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 456 ed. 6; 
teleturniej

01:20 Kabaretowa Mapa Polski – 
superPAKA czyli Kabareton 30 
– lecia (Przegląd Kabaretów PaKA); 
widowisko

04:25 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – Irena Santor; /
cz. 2/; widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty (7/15) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (541) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Chłopcy z ferajny) (57) 
- program sądowy

07:55 Szpital (255) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (23/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (24/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (55/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (71/165) - program
12:45 19 + (72/165) - program
13:15 Ukryta prawda (319) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (24/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Zła siostra) (58) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Zdradzona miłość) (95/116) - program 
sądowy

16:20 Szpital (256) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (24/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty (8/15) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 11 (4/12) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (56/120) - 

program
20:00 Big Brother (24/65) - program
21:00 Charlie St. Cloud - film obyczajowy, 

USA 2010
23:10 Big Brother Nocą (20/52) - program 

(od lat 18)
23:45 Zemsta cieciów - komedia, 

USA 2011. Pracownicy postanawiają 
zemścić się na nieuczciwych bankierach 
z Wall Street. Gdy dowiadują się, że 
milioner ukradł pieniądze przeznaczone 
na ich emerytury planują odwet i 
odzyskanie tego, co zostało im 
zabrane…

01:55 The Dog: Historia prawdziwa - film 
dokumentalny, USA 2013. Słodko-
gorzka historia Johna Wojtowicza, 
znanego szerzej jako „The Dog”. 22 
sierpnia 1972 roku John wraz ze swoim 
kolegą Robertem Westenbergiem, 
dokonał jednego z najsłynniejszych 
napadów na bank, w którym jak się 
później okazało nie było pieniędzy. 
Sytuacja szybko wymknęła się spod 
kontroli…

04:00 Druga strona medalu 4 (3/8) - talk 
show – Tomasz Gollob

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 
3(3/8) - program lifestylowy

06:00 Co za tydzień(897) - magazyn
06:30 Ugotowani 8(59) - program 
07:05 Ugotowani 8(60) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę 

8(6/12) - program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość(2/8) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu 4(3/12) - reality 

show
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

5(8/10) - reality show
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 5(12/13) 

- program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 5(12/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy, język 
migowy [JM]

12:45 Wielkanoc ze smakiem - program
13:50 Patenciary(7/8) - program
14:25 Pogromcy medycznych 

mitów(5/8) - reality show
15:25 Miłość od kuchni(6/10) - program 

rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 

7(1/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3(5/10) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 14(12/15) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 

4(3/8) - reality show
19:40 Ugotowani 8(61) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:15 Ugotowani 8(62) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:50 W czym do ślubu 4(12) - reality 

show
21:20 Panny młode ponad miarę(7/8) - 

program rozrywkowy
22:25 Pani Gadżet EXTRA 5
23:00 Sablewska od stylu. Na 

okazje(7/12) - program rozrywkowy
23:45 Pogromcy medycznych 

mitów(5/8) - reality show
00:45 Gwiazdy prywatnie 4(1/8) - 

program lifestylowy
01:15 Subiektywny ranking naj… 2(4/6) 

- program
01:45 Wiem, co jem 6(5/16) - magazyn 
02:15 Wiem, co jem 6(6/16) - magazyn 
02:45 Wiem, co jem 2(1/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Natalia 

Kukulska(6/8) - talk show
03:45 W roli głównej - Aleksandra 

Kwaśniewska(1/7) - talk show
04:15 W roli głównej - Jarosław 

Kuźniar(2/7) - talk show

06:00 podnoszenie ciężarów - ME Batumi - 
87 kg Kobiety

07:40 gimnastyka sportowa - ME Szczecin
09:35 RETRO TVP SPORT; magazyn
11:30 piłka nożna - mecze towarzyskie 

reprezentacji U20: Polska - Japonia i 
Polska - Niemcy

13:05 piłka nożna - Eliminacje EURO 2020: 
Polska - Łotwa

15:20 piłka nożna - 2.liga, 28. kolejka
17:20 - magazyn piłkarski
18:00 piłka nożna - Liga Mistrzów - 1/4 

finału
20:00 piłka nożna - Liga Mistrzów - skróty, 

Na żywo
21:20 Sportowy Wieczór
22:00 Esport - Pro Liga - mecz polskiego 

zespołu, Na żywo
00:25 hokej na lodzie - skróty meczów
01:00 hokej na lodzie - NHL:, Na żywo
04:05 boks - World Boxing Super Series, 

Chicago: Głowacki - Własow

6:00 Buffy, postrach wampirów 4 (16) 
serial przygodowy

7:05 Przygody Kota w Butach (31) serial 
animowany

7:35 Dragon Ball Super (14) serial 
anime

8:00 Nasz nowy dom (116) reality show. 
Róża mieszka wraz z trójką dzieci w 
Pile. Cała czwórką przebywa w 
jednym pokoju. Dzieci świetnie się 
uczą. Niestety, niewielka...

9:00 Septagon (62) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna 

Kuchnia 2 (17) reality show. Robaki, 
larwy, karaczany - niby niezbyt 
apetyczne, a można z nich 
wyczarować kulinarne cuda. Kucharze 
wylosują składniki, z których będą...

11:25 Sekrety sąsiadów (6) serial 
obyczajowy

11:55 Mecenas Lena Barska 2 (12) 
serial obyczajowy

13:00 Detektywi w akcji (162) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn 
policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (527) 
serial obyczajowy

16:00 Gliniarz i prokurator 4 (64) serial 
kryminalny

17:00 Joker (64) teleturniej
18:00 Septagon (63) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (528) 

serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział 

Kryminalny (288) serial kryminalny
21:00 Zwierzak; komedia, USA 2001. 

Marvinowi wszczepiono zwierzęce 
organy. Zyskuje superzdolności.

22:50 Ameryka pod ostrzałem (7) serial 
dokumentalny

23:55 Ameryka pod ostrzałem (8) serial 
dokumentalny

1:15 Żona dla milionera (12) reality 
show. Patti Stanger jest 
doświadczoną swatką, założycielką 
ekskluzywnego Klubu Milionerów, w 
którym mężczyźni sukcesu poznają 
swoje przyszłe żony.

2:15 Interwencja; magazyn reporterów
2:30 Graffiti; program publicystyczny
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

CZWARTEK 18.04.2019 TVP Historia
06:50 Był taki dzień – 18 kwietnia; odc. 

536; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 

18.04.1987
07:40 Przedwiośnie; odc. 4/6 - Staw i 

kapliczka; serial TVP
08:45 Historia Polski – Ostatni świadek; 

film dokumentalny
09:50 Po PRLu; odc. 7
10:25 Sensacje XX wieku – Księga 

szpiegów – Cycero; cykl 
dokumentalny

10:55 Amerykańska broń; odc. 6 II 
Wojna światowa; serial dokumentalny; 
Kanada (2013)

12:00 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 11; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 24 „Przerwana 
depesza”; s. II; serial TVP

13:20 Grecka odyseja Joanny Lumley; 
odc. 4/4; Wielka Brytania (2011)

14:20 Złoto Jukonu; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

15:25 Era kosmiczna: historia NASA; 
odc. 2/4; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2009)

16:25 Historia Polski – Odtajnione 
powstanie; film dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Małych 
miasteczek historia sekretna

18:15 Taśmy bezpieki  
– Grudzień 1970 r.

18:45 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 11; cykl dokumentalny

18:55 Przedwiośnie; odc. 5/6 - Bal w 
Odolanach; serial TVP

20:00 Instynkt przetrwania; odc. 4/6 
Krwawi wojownicy; esej 
dokumentalny; USA (2012)

21:05 Opowieść o Chinach; odc. 4/6; 
serial dokumentalny; Wielka Brytania 
(2016)

22:05 Spór o historię – Władcy polscy: 
Władysław IV; debata

22:50 Polskie życie – polska śmierć; 
film dokumentalny

23:30 Tajne akta III Rzeszy – 
Biologiczna broń nazistów; odc. 4/6; 
Wielka Brytania (2015)

00:30 Sensacje XX wieku – Czerwona 
orkiestra; widowisko

01:35 Encyklopedia II wojny światowej 
– Eben Emael; cz. 2; cykl 
dokumentalny

02:05 Kościół i świat Jana Pawła II; 
cykl dokumentalny

02:45 Dziennik telewizyjny – 
18.04.1987

6:00 Żużel: Nice 1. liga żużlowa; mecz: 
Car Gwarant Start Gniezno - ROW 
Rybnik

8:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 
mecz półfinałowy fazy play-off

11:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

13:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

15:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

17:00 Tenis: Turniej ATP w Monte 
Carlo; mecz 3. rundy gry pojedynczej

19:00 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą 
się w nim także materiały 
poświęcone...

20:30 Siatkówka kobiet: Liga Siatkówki 
Kobiet; mecz półfinałowy fazy play-
off: Developres SkyRes Rzeszów - 
ŁKS Commercecon Łódź

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: Gala FEN 24 w 

Warszawie
3:30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga; 

mecz półfinałowy fazy play-off
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