
Pięć miesięcy za kratkami 
spędzi 40-letni Mariusz S., 
który po kłótni z siostrą 
chciał wysadzić blok w po-
wietrze. Mężczyzna w swoim 
pokoju odkręcił butlę z ga-
zem i wyszedł z mieszkania… 

40-letni Mariusz S. mieszkał 
z siostrą i jej konkubentem w czę-
stochowskiej dzielnicy Dźbów. Po-

między rodzeństwem 
często dochodziło do 
awantur, wszczyna-
nych przez nadużywa-
jącego alkoholu Mariu-
sza S. - W trakcie 
awantur oskarżony 
wielokrotnie groził sio-
strze pozbawieniem ży-

cia oraz ubliżał wulgarnymi sło-
wami. W mieszkaniu rodzeństwa 
często interweniowała policja, 
a interwencje kończyły się dopro-
wadzeniem nietrzeźwego Mariu-
sza S. do izby wytrzeźwień – mówi 
prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie.

6 lutego ubiegłego roku Ma-
riusz S. wrócił do domu pod 
wpływem alkoholu i przygotowy-
wał sobie posiłek na butli gazo-
wej. Po pewnym czasie stał się 
agresywny w stosunki do siostry, 
ubliżał jej i groził pozbawieniem 
życia. Następnie udał się do swo-
jego pokoju, gdzie odkręcił zawór 
butli gazowej i wyszedł z miesz-
kania. Siostra oskarżonego i jej 

koleżanka poczuły zapach gazu 
i weszły do pokoju Mariusza S. 
Tam odkryły stojącą na lodówce 
butlę gazową z maksymalnie od-
kręconym kurkiem. Siostra 
oskarżonego zakręciła zawór 
i o zdarzeniu zawiadomiła policję.

Na podstawie opinii biegłego 
z zakresu pożarnictwa ustalono, 
że spowodowanie swobodnego 
ulatniania się gazu w zamknię-
tym pomieszczeniu skutkowało 
sprowadzeniem bezpośredniego 
niebezpieczeństwa pożaru lub 
wybuchu.

W śledztwie prokurator przed-
stawił Mariuszowi S. zarzut 
sprowadzenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa pożaru lub 
eksplozji, które zagrażały życiu 

i zdrowiu wielu osób oraz mieniu 
w wielkich rozmiarach, a także 
kierowania gróźb karalnych pod 
adresem siostry. Przesłuchany 
w charakterze podejrzanego Ma-
riusz S. nie przyznał się do za-
rzucanych mu przestępstw i wy-
jaśnił, że nie odkręcił zaworu 
butli i nigdy nie groził siostrze.

Na wniosek prokuratora Sąd 
Rejonowy w Częstochowie zasto-
sował wobec podejrzanego śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania. 
Mariusz S. był w przeszłości ka-
rany za przestępstwo spowodo-
wania obrażeń ciała. Tym razem 
Sąd Rejonowy w Częstochowie 
skazał Mariusza S. na karę 5 
miesięcy pozbawienia wolności 

za przestępstwo sprowadzenia 
bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa eksplozji lub pożaru, przyj-
mując, że czynu tego dopuścił 
się nieumyślnie. Ponadto sąd 
uniewinnił oskarżonego od po-
pełnienia przestępstwa kierowa-
nia gróźb karalnych pod adre-
sem siostry.

W mowie końcowej prokura-
tor wnosił o wymierzenie oskar-
żonemu kary łącznej 1 roku i 6 
miesięcy pozbawienia wolności. 
Prokuratura Rejonowa Często-
chowa-Południe, która w tej 
sprawie skierowała akt oskarże-
nia, złożyła wniosek o pisemne 
uzasadnienie wyroku (tzw. zapo-
wiedź apelacji).

Katarzyna Gwara
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5 lat za próbę wysadzenia budynku

Odkręcił butlę z gazem i wyszedł z mieszkania...

To był magiczny wieczór za-
równo dla zawodników Rako-
wa, jak i kibiców, którzy w so-
botę 18 maja tłumnie zgroma-
dzili się na placu Biegańskie-
go, aby świętować awans Czer-
wono-niebieskich do Ekstra-
klasy. 

Wcześniej podopieczni Marka 
Papszuna rozegrali ostatni mecz 
sezonu w ramach 31. kolejki 
Fortuna 1 Ligi. Niestety przegra-
li go 1:2 z Wigrami Suwałki i by-
ła to pierwsza porażka często-
chowskiej drużyny na własnym 
stadionie. Spotkanie niemal za-
kończyło się remisem, jednak 
w doliczonym czasie dla prze-
ciwników bramkę zdobył Daniel 
Smuga. To jednak nie zepsuło 
nastroju do świętowania. Miej-
sce w LOTTO Ekstraklasie czę-
stochowscy zawodnicy zapewni-
li sobie już wcześniej i to właśnie 
z tej okazji kibice zostali zapro-

szeni do wspólnego uczczenia 
tego faktu. Piłkarze Rakowa 
otwartym londyńskim autobu-
sem przemieścili się do centrum 
miasta na plac Biegańskiego, 
gdzie już z daleka słychać było 
głośny doping, śpiewy oraz 
ogromną radość. Kibice ubrani 
w klubowe koszulki, szaliki 
i czapki w ramach fety mogli po-
słuchać na początku koncertu 
zespołu Fever, który następnie 
ustąpił zespołowi Mikrokosmos, 
był też pokaz freestyle foot-
ball’u w wykonaniu Adriana 
Franca. Ponadto pogratulowano 
drużynie Raków Częstochowa 
U10, która wywalczyła brązowe 
medale na turnieju „Z podwór-
ka na Stadion o Puchar Tym-
barku” - to wszystko działo się 
w oczekiwaniu na podopiecz-
nych Marka Papszuna. Minuty, 
które dzieliły od wjazdu pierw-
szej drużyny na plac Biegańskie-
go, podsycane były przez bębnia-

rzy. Rytmiczne dźwięki podgrze-
wały atmosferę i emocje kibiców. 
Około godziny dwudziestej 
pierwszej w centrum wybuchł 
czerwono-niebieski wulkan. 
-Wszyscy piłkarze, sztab szkole-
niowy, właściciel klubu oraz pre-
zes klubu, otrzymali od kibiców 
burzę braw i gorącego dopingu 
w ramach podziękowań za osią-
gnięte w sezonie 2018/2019 wy-
niki. Cały wieczór zwieńczył po-
kaz sztucznych ogni. Wszystkim 
kibicom, którzy w sobotę pojawi-
li się na Placu Biegańskiego, ser-
decznie dziękujemy za obecność! 
Bez Was ten wieczór nie byłby 
tak magiczny. Wspólnie stwo-
rzyliśmy #RAKÓWKOMPLET-
NY. Do zobaczenia w przyszłym 

sezonie w Ekstraklasie! - napi-
sał klub na swoim profilu w me-

diach społecznościowych.
Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Ruszył nabór na 
ławników sądowych

Rozpoczął się nabór kandy-
datów na ławników sądowych 
na kadencję 2020-2023. Ter-
min składania zgłoszeń upły-
wa 30 czerwca.

Prezes Sądu Okręgowego w 
Częstochowie wystąpił do Rady 
Miasta Częstochowy o dokona-
nie wyboru ławników na kaden-
cję 2020-2023.
Liczba ławników do wybrania 

wynosi:
- do Sądu Okręgowego w Czę-

stochowie -  38
 w tym do Sądu Pracy -  4
- do Sądu Rejonowego w Czę-

stochowie -  27
W tym do Sądu Pracy -  16

Informacja dla kandydatów 
na ławników:

Ławnikiem może być wybrany 
ten, kto:
1. Posiada obywatelstwo polskie 

i korzysta z pełni praw cywil-
nych i obywatelskich;

2. Jest nieskazitelnego charak-
teru;

3. Ukończył 30 lat;
4. Jest zatrudniony, prowadzi 

działalność gospodarczą lub 
mieszka w miejscu kandydo-
wania co najmniej od roku;

5. Nie przekroczył 70 lat;
6. Jest zdolny, ze względu na 

stan zdrowia, do pełnienia 
obowiązków ławnika;

7. Posiada, co najmniej wy-
kształcenie średnie lub śred-
nie branżowe;

8. Do orzekania w sprawach z 
zakresu prawa pracy ławni-

kiem powinna być wybrana 
osoba wykazująca szczególną 
znajomość spraw pracowni-
czych.
Ławnikami nie mogą być:

1. Osoby zatrudnione w sądach 
powszechnych i innych są-
dach oraz w prokuraturze;

2. Osoby wchodzące w skład or-
ganów, od których orzeczenia 
można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowa-
nia sądowego;

3. Funkcjonariusze Policji oraz 
inne osoby zajmujące stano-
wiska związane ze ściganiem 
przestępstw i wykroczeń;

4. Adwokaci i aplikanci adwo-
kaccy;

5. Radcy prawni i aplikanci rad-
cowscy;

6. Duchowni;
7. Żołnierze w czynnej służbie 

wojskowej;
8. Funkcjonariusze Służby Wię-

ziennej;
9. Radni gminy, powiatu i woje-

wództwa;
Nie można być ławnikiem jed-

nocześnie w więcej niż jednym 
sądzie.

Kandydatów na ławników 
zgłasza się radom gmin w termi-
nie do 30 czerwca 2019 r.

Niezbędne formularze są do-
stępne na stronie internetowej  
www.czestochowa.pl  w zakładce 
„Wybory ławników” oraz można 
je otrzymać w Urzędzie Miasta 
Częstochowy, Biuro Rady Mia-
sta, pok. 110.

Katarzyna Gwara

Humań

Częstochowa 
będzie 

współpracować 
z ukraińskim 

miastem
Podczas wizyty przed-

stawicieli Częstochowy w 
ukraińskim Humaniu 
podpisano umowę o 
współpracy obu miast w 
dziedzinie edukacji, kul-
tury, przedsiębiorczości, 
turystyki, promocji, a 
także samorządności i 
społeczeństwa obywatel-
skiego.

Celem współpracy mię-
dzy naszym miastem a Hu-
maniem ma być rozwój in-
stytucji samorządowych, 
tworzenie sprzyjających 
warunków do rozwoju kon-
taktów społeczno-gospo-
darczych oraz utrwalanie 
zasad demokracji i praw 
obywatelskich. W sferze 
edukacji oba miasta zobo-
wiązały się m.in. do organi-
zowania projektów wymia-
ny uczniów i nauczycieli, 
staży czy szkoleń, a w sferze 
kultury – do organizacji wy-
staw czy wymiany doświad-

czeń miedzy instytucjami 
kultury. Umowa przewiduje 
także organizację wspól-
nych projektów i forów go-
spodarczych. Częstochowa 
i Humań zobowiązały się też 
m.in. do wzajemnej promo-
cji swoich walorów tury-
stycznych czy wspólnych 
inicjatyw z dziedziny tury-
styki. Współpraca ma objąć 
też wymianę doświadczeń w 
zakresie promocji miasta, a 
w obszarze samorządności i 
społeczeństwa obywatel-
skiego – współpracę organi-
zacji pozarządowych, 
wspólną realizację projek-
tów europejskich czy dziele-
nie się doświadczeniami w 
kwestii funkcjonowania sa-
morządu.

W Humaniu porozu-
mienie podpisali zastępca 
prezydenta Częstochowy 
Jarosław Marszałek i bur-
mistrz Humania Ołek-
sandr Cebrij. 

 Katarzyna Gwara

Apel o wzmożoną uwagę

Uwaga na 
fałszywe recepty 

na narkotyki!
- Jedna z częstochow-

skich aptek zrealizowała  
sfałszowane recepty nar-
kotyczne - poinformowa-
ła Częstochowska Okrę-
gowa Izba Aptekarska. 
Recepty były prawidłowo 
wydrukowane, posiadały 
wszystkie niezbędne da-
ne, także kod recepty. – 
Wystawione były przez 
istniejącego lekarza, ale 
nigdy nie pracującego 
w tej przychodni, która 
jakoby posiadała wspo-
mniane recepty. Podob-
nie realny był pacjent, 
choć jak się okazało póź-
niej, jego adres był nie-
prawdziwy – wyjaśnia.

Częstochowska Okręgo-
wa Izba Aptekarska apelu-
je do wszystkich farma-
ceutów o wzmożoną uwagę 
w czasie realizacji recept 
na środki odurzające i psy-
chotropowe, szczególnie od 
nieznanych pacjentów, czy 
wystawionych w odległych 
miejscowościach lub reali-
zowanych w weekendy, 
święta i w czasie dyżurów. 
W razie wątpliwości co do 
legalności i autentyczności 

recepty farmaceuta ma 
prawo odmówić jej realiza-
cji. Może też próbować 
skontaktować się z leka-
rzem lub przychodnią 
w celu potwierdzenia ordy-
nacji lekarskiej.

NFZ oferuje możliwość 
sprawdzenia, czy dany kod 
recepty został rzeczywiście 
wydany jakiemuś świad-
czeniodawcy. - Służy temu 
funkcja  Sprawdzanie po-
prawności recept, zlokali-
zowana  w Portalu Świad-
czeniodawcy  w sekcji ob-
sługującej przesyłki refun-
dacyjne z aptek. Należy się 
zalogować do Portalu, wy-
brać tę funkcję, a następ-
nie wczytać skanerem kod 
recepty w okienku. Komu-
nikat „recepta wydana” 
oznacza, że podany uni-
kalny numer recepty zo-
stał przydzielony konkret-
nemu lekarzowi w kon-
kretnej przychodni (gabi-
necie, poradni itp.), każdy 
inny oznacza wysokie 
prawdopodobieństwo pod-
robienia recepty - tłuma-
czy  Częstochowska Okrę-
gowa Izba Aptekarska.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI

Częstochowa

Niecodzienna 
lekcja historii
Ponad 150 

uczennic i 
uczniów czę-
stochowskich 
szkół wzięło 
udział w spo-
tkaniu wokół 
publikacji pt. 
,,Częstochowa 
w PRL-u”. 
Spo tkan i e , 
które odbyło 
się w Ratuszu, 
było nietypo-
wą lekcją historii, a za-
razem debatowania.  

Publikacja „Częstocho-
wa w PRL-u” to zbiór tek-
stów poświęconych szero-
ko rozumianemu życiu 
miasta w okresie Polski 
Ludowej – przemysłowi, 
spółdzielczości, ochronie 
zdrowia, ale i peerelow-
skiej codzienności Często-
chowy. Każdy z gości 
wtorkowego spotkania 
otrzymał w prezencie I 
tom wydawnictwa. W pla-
nach są kolejne części.   

– W sali reprezentacyj-
nej Ratusza o Częstocho-
wie w latach 1945-1989 
opowiadali Jarosław Kap-
sa i Janusz Kołodziejski, 
którzy współtworzyli pu-
blikację – mówi Marcin 
Breczko z biura prasowe-

go magistratu. - Młodzież 
miała niecodzienną oka-
zję, by posłuchać o histo-
rii ostatnich kilkudziesię-
ciu lat – ze szczególnym 
uwzględnieniem najnow-
szych dziejów naszego 
miasta – ale też przeko-
nać się, jak wygląda de-
bata, której uczestnicy 
odnoszą się do omawia-
nych kwestii merytorycz-
nie i bez niepotrzebnych 
emocji, mimo różnic po-
glądów - dodaje. Roz-
mówcy zachęcali też mło-
dych ludzi do własnych 
poszukiwań odpowiedzi 
na pytania, na które mo-
gą napotkać ucząc się hi-
storii.           

Spotkanie zorganizo-
wało Muzeum Często-
chowskie oraz Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta.    

Oprac. Katarzyna Gwara

W Urzędzie Miasta

Szkolenie dla sprzedawców alkoholu
Wydział Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Częstochowy 
oraz Miejska Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych zapraszają na bezpłatne 
szkolenie dla sprzedawców na-
pojów alkoholowych. Temat: 
„Zasady sprzedaży i  podawa-
nia napojów alkoholowych”.

Szkolenie odbędzie się w środę 

29 maja 2019 r. o  godz. 8:30 w  
sali sesyjnej Urzędu Miasta Czę-
stochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Każdy uczestnik otrzyma za-
świadczenie będące potwierdze-
niem zaangażowania w  odpo-
wiedzialną sprzedaż i dystrybu-
cję alkoholu.

Szkolenie poprowadzi Arka-
diusz Tyrała – pedagog resocjali-
zacji, trener i  szkoleniowiec z  

wieloletnim doświadczeniem w 
prowadzeniu szkoleń z zakresu 
problematyki alkoholowej i  prze-
mocy.

W przypadku zainteresowania 
udziałem w szkoleniu, zgłosze-
nia należy przesłać do 24 maja: 
telefonicznie nr (34) 37-07-388 
lub na adres e-mailowy:  mkrpa@
czestochowa.um.gov.pl

Katarzyna Gwara

Grożą mu 2 lata więzienia

Kolizja, promile i ucieczka...
Ponad dwa promile alkoho-

lu miał w organizmie 62-letni 
kierowca daewoo matiz, któ-
ry doprowadził do kolizji z to-
yotą auris i odjechał z miej-
sca zdarzenia. Mężczyzna 
wpadł w ręce mundurowych 
szybkiej reakcji dzielnicowe-
go. O dalszym losie kierowcy 
zdecyduje sąd. Amatorowi 
jazdy bez uprawnień i na „po-
dwójnym gazie” grożą 2 lata 
więzienia.

Do kolizji doszło w Żarkach na 
ulicy Stary Rynek. Dyżurny mysz-
kowskiej komendy został powia-
domiony, że kierowca daewoo 
matiz spowodował kolizję drogo-
wą i odjechał z miejsca. Poszko-
dowana w zdarzeniu 39-latka za-
pamiętała i przekazała policjan-
tom numery rejestracyjne pojaz-
du sprawcy. Podane wyróżniki 
błyskawicznie skojarzył mysz-
kowski dzielnicowy. Dzięki dobre-
mu rozpoznaniu mundurowy 

wiedział, że ten pojazd należy do 
62-latka z gminy Niegowa, który 
na dodatek decyzją starosty ma 
cofnięte uprawnienia do kierowa-
nia pojazdem. Wskazał sprawcę, 
który bardzo szybko został zatrzy-
many w swoim mieszkaniu. Oka-
zało się, że 62-latek miał w orga-
nizmie ponad 2 promile alkoholu. 
Mężczyzna przyznał się do winy. 
Jego dalszy los leży w rękach są-
du. Grozi mu kara 2 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

„Częstochowskich Dni Profilaktyki 2019”

Na krawędzi... w SP nr 7
W ramach „Częstochow-

skich Dni Profilaktyki 2019”, 
22 maja w godz. 9.00  – 
11.30 w  Szkole Podstawowej 
nr 7 przy ul.  Zamenhofa 23 
w Częstochowie odbędzie się 
przedsięwzięcie wychowaw-
czo-profilaktyczne „Na kra-
wędzi”.

Przedsięwzięcie składa się z 
dwóch części. Pierwszą z nich 
stanowi spektakl poświęcony 
wspomnieniom o Tomaszu Mac-
kiewiczu, polskim himalaiście, 
absolwencie Szkoły Podstawowej 
nr 7, druga część to 60-minuto-
we warsztaty prowadzone przez 
edukatorów i terapeutów nt. po-

czucia własnej wartości oraz 
wpływu na nasze zachowania lu-
dzi, którymi się otaczamy.

Współorganizatorem przedsię-
wzięcia jest Wydział Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miasta Często-
chowy oraz Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Oprac. Katarzyna Gwara
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Zatrzymali agresywną parę

Dzielnicowi z piekarskiej jednostki 
zatrzymali 33-latkę oraz jej 39-letnie-
go partnera, którzy są podejrzani o po-
bicie swojego znajomego. Mieszkańcy 
Piekar Śląskich zostali zatrzymani 
przez stróżów prawa, którzy w trakcie 
obchodu zauważyli osoby odpowiadają-
ce podanym rysopisom. Para po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie usły-
szała już zarzuty. O dalszym losie po-
dejrzanych zadecyduje teraz sąd.

Dyżurny z piekarskiej jednostki otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące pobitego męż-
czyzny. Natychmiast na miejsce skiero-
wany został patrol mundurowych, który 
po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń 
przystąpił do poszukiwań agresywnej pa-

ry. W tym czasie poszkodowany ze ślada-
mi pobicia został zabrany do szpitala. 
Chwilę później osoby odpowiadające po-
danym rysopisom zostały zauważone 
przez dzielnicowych będących w trakcie 
obchodu. Zarówno 33-letnia kobieta, jak 
i jej 39-letni partner mieli na ubraniach 
plamy, prawdopodobnie powstałe w wy-
niku krwawienia poszkodowanego męż-
czyzny. Jak ustalili stróże prawa, do po-
bicia miało dojść w wyniku awantury po-
między nimi podczas wspólnego spoży-
wania alkoholu.  Para została zatrzyma-
na i osadzona w policyjnym areszcie. Na-
stępnego dnia zatrzymani usłyszeli za-
rzuty i przyznali się do pobicia mężczy-
zny. O ich dalszym losie zadecyduje pro-
kuratura i sąd.

Brutalnie pobili dla...  
20 złotych

Rozbili przestępczą grupę 
pseudokibiców

Przyjechał pijany do komendy... 
by sprawdzić trzeźwość

W uderzeniu w zorganizowaną grupę 
przestępczą o charakterze zbrojnym, 
wzięło udział blisko 400 policjantów z 
CBŚP, z KWP w Katowicach oraz funk-
cjonariuszy jednostek kontrterrory-
stycznych z kraju. Podczas działań na 
Śląsku zatrzymano 15 osób, a 2 kolej-
ne doprowadzono z AŚ i ZK. Wszyst-
kim przedstawiono zarzuty. W trakcie 
akcji zabezpieczono m.in. narkotyki, 
przedmioty przypominające broń, sze-
reg niebezpiecznych narzędzi oraz rze-
czy wskazujące na przynależności klu-
bowe. Łącznie w sprawie występuje już 
50 podejrzanych, którym przedstawio-
no 382 zarzuty i zabezpieczono blisko 
50 kg narkotyków wartych 2,3 mln zł.

W ramach prowadzonego śledztwa poli-
cjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji 
Zarządu w Katowicach wspólnie z prokura-
torami Śląskiego Wydziału Zamiejscowego 
Departamentu do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury 
Krajowej w Katowicach ustalili, że członko-
wie zorganizowanej grupy przestępczej o 
charakterze zbrojnym, mają powiązania ze 
środowiskiem pseudokibiców jednego ze 
śląskich klubów piłkarskich. Grupa mogła 
działać na przestrzeni kilku ostatnich lat, 
głównie na terenie woj. śląskiego. W zbiera-
niu materiałów dowodowych i informacji 
śledczych wsparli policjanci z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Według funkcjonariuszy członkowie 
grupy przemycali i brali udział w obrocie 
hurtowymi ilościami narkotyków, tworząc 
wielopoziomową sieć odbiorców. Ze 
wstępnie zebranego materiału dowodowe-
go wynika, że mogli wprowadzić do obro-
tu co najmniej kilkaset kilogramów róż-
nych narkotyków, w tym m.in. amfetami-
nę, marihuanę, kokainę, a także tabletki 
ecstasy, o łącznej wartości kilku milionów 
złotych. Z dotychczasowych ustaleń wyni-
ka, że członkowie grupy poszerzali strefę 
wpływów na czarnym rynku narkotyko-
wym, zastraszając „konkurencję” przy 
użyciu niebezpiecznych przedmiotów, ta-
kich jak broń, siekiery, maczety, kije bejs-
bolowe, kastety. Podejrzani są także o za-
straszanie innych osób poprzez groźby 
uprowadzenia, pobicia, niszczenie mienia 
(m.in. podpalenia samochodów), czy wy-
muszenia rozbójnicze sięgające kilkuset 
tysięcy złotych. W   lutym 2017 roku w 
Bytomiu doszło do postrzelenia mężczy-
zny, w którym mogli uczestniczyć również 
członkowie tej grupy.

Pierwsze zatrzymania do tej grupy na-
stąpiły w listopadzie 2017 roku. Wtedy to, 
do sprawy zatrzymano 11 osób, u których 
policjanci zabezpieczyli narkotyki, macze-
ty, kastety, pałki teleskopowe i pistolet 
hukowy. W Prokuraturze Okręgowej w 
Gliwicach podejrzanym przedstawiono 
blisko 70 zarzutów dotyczących hurtowe-
go obrotu narkotykami oraz przestępstw 
przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, wolno-
ści oraz wymiarowi sprawiedliwości.

W marcu 2018 roku nastąpiły zatrzy-

mania zrealizowane przez funkcjonariu-
szy KWP w Katowicach. Wówczas to roz-
bito podgrupę działającą na terenie Za-
brza, a wchodzącą w skład rozpracowy-
wanej grupy. W efekcie działań zatrzyma-
no 17 osób, którym ogłoszono kilkadzie-
siąt zarzutów oraz zabezpieczono znaczne 
ilości narkotyków.

Kolejne, największe uderzenie w zorga-
nizowaną grupę przestępczą, w którym 
brali udział także policjanci ze SPKP wie-
lu komend policji rozpoczęło się we wto-
rek. Wtedy to w Zabrzu bardzo wczesnym 
rankiem policjanci zatrzymali pierwsze 2 
osoby. Następnie po 6:00 rano rozpoczęły 
się „szturmy” do mieszkań kolejnych po-
dejrzanych, gdzie zatrzymano 13 osób. 
Było to niezwykle ważne, aby osoby podej-
rzane nie kontaktowały się ze sobą, nie 
mogły ukryć się czy zniszczyć materiałów 
dowodowych. Z aresztu śledczego dopro-
wadzono do prokuratury 2 osoby, w tym 
Arkadiusza L. ps. „Mały”, który jest podej-
rzany o kierowanie zorganizowaną grupą 
przestępczą. Policjanci zatrzymali m.in. 
osoby o pseudonimach: „Kecher”, Mało-
lat”, „Lazania”, „Mara” czy „Nowy”.

W trakcie akcji funkcjonariusze znaleź-
li i zabezpieczyli ponad 4 kg kokainy oraz 
marihuanę i amfetaminę, o czarnorynko-
wej wartości około 1,2 mln zł, przedmioty 
przypominające broń, siekiery i noże. Na 
poczet przyszłych kar i grzywien zabezpie-
czono pieniądze w kwocie blisko 175 tys. 
zł oraz pojazdy o wartości około 125 tys. 
zł. Policjantów w działaniach wsparli prze-
wodnicy z psami przeszkolonymi do wy-
szukiwania narkotyków z KMP w Katowi-
cach, Krajowej Administracji Skarbowej 
oraz Straży Granicznej.

Wszystkie zatrzymane osoby, jak również 
2 mężczyzn doprowadzonych z aresztu 
śledczego i zakładu karnego, przewieziono 
do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego De-
partamentu do Spraw Przestępczości Zor-
ganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajo-
wej w Katowicach. Na podstawie zebranego 
materiału dowodowego przedstawiono im 
łącznie 80 zarzutów dotyczących m.in. 
udziału w zorganizowanej grupie przestęp-
czej o charakterze zbrojnym, przemytu i 
wprowadzania do obrotu znacznych ilości 
narkotyków. Zatrzymani podejrzani są rów-
nież m.in. o bójki z użyciem niebezpiecz-
nych przedmiotów, pobicia, groźby, rozboje, 
wymuszenia rozbójnicze, niszczenie mienia, 
a także pozbawienie wolności i usiłowanie 
uprowadzenia osoby. Decyzją sądu 16 osób 
zostało tymczasowo aresztowanych.

W sprawie występowało już wcześniej 
33 podejrzanych, a ostatnie działania do-
prowadziły do przedstawienia zarzutów 
kolejnym 17 osobom. Podejrzanym łącznie 
przedstawiono 382 zarzuty. Są to osoby 
w większości powiązane z pseudokibicami 
jednego ze śląskich klubów piłkarskich. 
W trakcie śledztwa łącznie zabezpieczono 
blisko 50 kg narkotyków, w postaci amfe-
taminy, marihuany, kokainy oraz 2 tysią-
ce sztuk tabletek ecstasy, o czarnorynko-
wej wartości 2,3 miliona złotych.

Ponad pół promila alkoholu w orga-
nizmie miał 48-latek, który przyje-
chał na skuterze do Komendy Miej-
skiej Policji w Jaworznie, aby spraw-
dzić swoją trzeźwość. Teraz za swoje 
nieodpowiedzialne zachowanie przyj-
dzie mu odpowiedzieć przed sądem.

Do jaworznickiej komendy policji 
przyjechał na skuterze 48-latek, aby 
sprawdzić swój stan trzeźwości. Mężczy-
zna zaparkował pojazd przed budyn-
kiem komendy i poszedł sprawdzić, czy 
jest trzeźwy. Badanie przeprowadzone 
przez dyżurnego jednostki dało wynik 
pozytywny. Powiadomił on patrol dro-

gówki, który przyjechał na miejsce i zba-
dał nieodpowiedzialnego kierującego 
urządzeniem podającym już konkretnie 
ilość alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Alkomat pokazał wynik ponad pół 
promila. To jednak nie koniec kłopotów 
48-latka, gdyż policjanci ustalili, że męż-
czyzna ma aktualny sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych a 
skuter, którym się poruszał, nie jest do-
puszczony do ruchu oraz nie posiada 
obowiązkowego ubezpieczenia „OC”. 
Mężczyzna za swoje zachowanie odpo-
wie przed sądem. Za popełnione prze-
stępstwa grozi mu kara nawet do 5 lat 
więzienia.

Najważniejszy był czas...
Policjanci z Tarnowskich Gór i Byto-

mia pomogli ratownikom medycznym 
podczas transportu pacjenta z podej-
rzeniem zawału serca. Mundurowi 
przeprowadzili pilotaż karetki pogoto-
wia z uszkodzoną sygnalizacją świetl-
ną i dźwiękową, która utknęła w kor-
ku. Dzięki temu przewożony nią męż-
czyzna, którego życie było poważnie 
zagrożone, szybko i bezpiecznie dotarł 
do Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Tarnogórski dyżurny policji otrzymał 
informację od Wojewódzkiego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, że na uli-
cy Gliwickiej w Tarnowskich Górach do-
szło do awarii karetki pogotowia. Pogoto-
wie utknęło w korkach, a w pojeździe 
przestały działać sygnały świetlne i 
dźwiękowe. Najważniejszy był czas, po-
nieważ ratownicy musieli szybko prze-

transportować do szpitala pacjenta z po-
dejrzeniem zawału serca. Podobną infor-
mację otrzymał również dyżurny policji z 
Bytomia. Dyżurni natychmiast skiero-
wali na miejsce swoje patrole z obu jed-
nostek. Pierwsi karetkę pilotowali poli-
cjanci z bytomskiej drogówki, później pi-
lotaż przejęli tarnogórscy policjanci, któ-
rzy nie zastanawiając się ani chwili, pod-
jęli decyzję o pilotowaniu ambulansu do 
samego Śląskiego Centrum Chorób Ser-
ca. Ze względu na realne zagrożenie ży-
cia i zdrowia mężczyzny, mundurowi 
włączyli sygnały świetlne oraz dźwięko-
we i sprawnie eskortowali pojazd do pla-
cówki medycznej. Sytuacja była bardzo 
poważna - liczyła się każda sekunda. 
Dzięki dynamicznym działaniom i wła-
ściwej koordynacji służb, karetka szybko 
dotarła na miejsce, a pacjent trafił pod 
fachową opiekę lekarzy. Oprac. Katarzyna Gwara

W ręce kryminalnych wpadło dwóch 
mężczyzn, którzy przy użyciu łomu 
brutalnie pobili 19-latka. Jak się oka-
zało, powodem napaści na młodego 
chłopaka był dług w wysokości... 20 
złotych. Decyzją sądu, przestępczy du-
et trafił już za kratki. Za pobicie z uży-
ciem niebezpiecznego narzędzia grozi 
im nawet 8-letni pobyt w więzieniu.

Dyżurny wodzisławskiej policji odebrał 
zgłoszenie ze szpitala, że trafił do nich 
chłopak, który mówi, że został wywieziony 
do lasu i tam pobity. Policjanci zebrali in-
formacje dotyczące całego zdarzenia oraz 
osób biorących w nim udział. Jak się oka-
zało, 19-latek był dłużny swoim opraw-
com 20 złotych. Umówił się z nimi na 
spłatę długu na przystanku. Mężczyźni 
kazali mu wsiąść do auta i pojechali 
w okolicę lasu. Tam przy ulicy Olszyny na 
niego napadli. Zadawali ciosy pięściami 

i nogami po całym ciele. Oprócz tego, wie-
lokrotnie uderzali go łomem. Gdy skoń-
czyli bić, zostawili go samego i odjechali.

W niecałe dwie godziny od zdarzenia, 
w ręce kryminalnych wpadł pierwszy ze 
sprawców. W samochodzie należącym do 
26-latka zabezpieczono łom, którym po-
służyli się agresorzy. Policjanci wiedzieli, 
że ustalenie drugiego ze sprawców jest 
tylko kwestią czasu. I choć 24-latek ukry-
wał się przed organami ścigania, jego za-
trzymanie było nieuniknione. Przestępczy 
duet usłyszał zarzut pobicia z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia. Na posiedze-
niu w sprawie tymczasowego aresztowa-
nia, sąd również nie miał wątpliwości, co 
do zasadności jego zastosowania. Męż-
czyźni na początku roku opuścili zakład 
karny, gdzie odsiadywali izolacyjny śro-
dek zapobiegawczy za rozbój. Za przestęp-
stwo, którego dopuścili się teraz mogą 
spędzić za kratkami nawet 8 lat.

Z POLICYJNEGO NOTATNIK A
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, 
szer. 9 m – 2 kondygnacje, z przybudówką. 
Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM dom na Grabówce. Pow. 104 m2, 
działka 618 m2. Tel. 787 896 669

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 250 m, 

szer. 40 – 45 m w Częstochowie, ul. Juranda 
40/44. Tel. 887 627 682
— 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 HYDRAULIK – tanio, solidnie. 
Tel. 532 340 888

n USŁUGI HYDRAULICZNE – tanio, solidnie. 
Tel. 577 341 526

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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)

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

NAUKA
— 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 SAMOCHÓD Skoda Roomster 
Scout – 2007 r., silnik 1.9 TDI. Tel. 664 421 590

n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V  
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136 tys. km, 
automatyczna skrzynia. Tel. 508 173 008, 
504 209 884 

n SPRZEDAM DRZWI: harmonijkowe 
drewniane; pokojowe (prawe i lewe) – 
białe z miodowymi szybami; wejściowe. 
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM tanio 3 nowe torebki. 
Tel. 605 914 965

n SPRZEDAM nowy telefon NOKIA 108. 
Tel. 605 914 965

n SPRZEDAM ładne sukienki, bluzeczki oraz 
spodnie – rozmiar 38. Tel. 605 914 965

n SPRZEDAM tanio nowe damskie buty – klapki, 
rozmiar 37. Tel. 605 914 965 

n SPRZEDAM stół meblowy rozkładany, nogi 
przykręcane. Tel. 692 515 893

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 nowy programator do pralki 
starego typu. Tel. 790 819 855

PRACA

— DAM PRACĘ —

Pracowników bez doświadczenia  
do pomocy na budowie w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

MATRYMONIALNE

n SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, skromny, 
uczciwy, bez nałogów pozna do stałego 
związku uczciwą kobietę o dobrym sercu, która 
kocha spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424. 
Częstochowa

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

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

 N
A

S
:

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

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu! Wybrane samochody na dzień 17 maja 2019 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  

ALFA ROMEO MiTo  
1.4 E, rok prod. 2010, kraj.,  
serwis

  18.900 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. 2015, kraj., 
I – wł., serwis.

  
 56.900 zł

n AUDI A4 1.6 E+LPG, rok prod. 2000 5.700 zł
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4 19.900 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 CHEVROLET AVEO 1.4 E, rok prod. 2006   8.900 zł
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,  

rok prod. 2001   6.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008  16.800 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 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 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 1.0 E,  zakup 2004 4.900 zł
n OPEL CORSA 1.2 E,  rok prod. 2008 14.800 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 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 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 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 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 9.900 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 JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 18.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2012-2014,  

kraj., I – wł. 47.900 -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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PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 20 MAJA 2019 r.

05:05 Jeden z dziesięciu; 7/113; teleturniej
05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 175; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 486; serial; Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; odc. 79 Wesele na raty; 

serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.XI; odc. 131; serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 95 - 

Ikona; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów – taka historia.; odc. 

35; telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:45 Czołówka BBC w Jedynce
12:45 BBC w Jedynce – Dynastie. Lwy; 

film dokum.; Wielka Brytania (2018)
13:40 Tyłówka BBC w Jedynce
13:50 Kulisy To był rok!
14:00 Elif; s.III; odc. 487; serial; Turcja 

(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 176; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3493; telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 225; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 8/113; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 121
21:00 Teatr Telewizji – Dołęga–

Mostowicz. Kiedy zamykam oczy; 
spektakl teatralny

22:25 Audycje Komitetów Wyborczych
23:00 Ekstradycja 2; odc. 2/9; serial TVP
00:05 Kiedy Harry poznał Meghan – ślub 

jakiego nie było; film dokumentalny; 
Kanada (2018)

01:10 Bez pamięci; komedia; USA (2001)
02:45 Plastik jest wszędzie; film 

dokumentalny; Niemcy (2018)
03:50 Moje leczenie wodą; film 

dokumentalny
04:30 Notacje – Bogusław Kamola – 

Każdy Ma Swojego Anioła Stróża; cykl 
dokumentalny

05:10 Koło fortuny; odc. 326 ed. 5; 
teleturniej

05:45 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
11/13; serial komediowy TVP

06:40 Coś dla Ciebie; magazyn
07:05 Na sygnale; odc. 61 „Trudny 

pacjent”; serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (22); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 175 

„Zarządzanie kryzysowe” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2067; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 327 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 84; serial 
obyczajowy; Turcja (2016)

14:10 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
11/13; serial komediowy TVP

15:05 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 
rozdział; odc. 96; serial; Niemcy (2008)

15:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 11; 
serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 513 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2169; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 60; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 74 „Wolna 

chata”; serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2067; serial 

obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2068; serial 

obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; odc. 

108; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1446; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; odc. 

1179
21:55 Za marzenia; s. II; odc. 11/13; serial 

TVP
22:50 Zainwestuj w marzenia; odc. 11; 

serial TVP
23:00 Trzynaście lat; odc. 2; serial; Wielka 

Brytania (2016); od lat 16
00:05 Fałszerze. Powrót sfory; odc. 7/14; 

serial sensacyjny TVP
01:00 Lion. Droga do domu; dramat; 

Australia, Wielka Brytania, USA (2016)
03:05 Królewicz Olch; dramat; Polska 

(2016)

5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 
reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (749) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (750) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(139) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (622) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (183) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (504) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2885) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (375) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (352) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (342) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2886) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (454) serial 

komediowy
20:10 Megahit: Transformers: Wiek 

zagłady; film SF, Chiny/USA 2014. Mija 
kilka lat od bitwy przedstawicieli 
ludzkości i kosmicznych robotów, 
rozegranej na ulicach Chicago. 
Zawiązany wówczas sojusz Amerykanów 
i Autobotów przeciwko Deceptikonom 
obecnie zostaje rozwiązany. Nieliczne, 
pozostałe na Ziemi maszyny stają się 
celem tajnej jednostki CIA, dowodzonej 
przez bezwzględnego Harolda Attingera 
(Kelsey Grammer). Współpracuje z nim 
Joshua Joyce (Stanley Tucci), szef 
korporacji prowadzącej eksperymenty na 
kosmicznych robotach…

23:40 Ślad (75) serial kryminalny
0:50 Jack Ryan: Teoria chaosu; film 

sensacyjny, Rosja/USA 2014. Rosyjski 
oligarcha chce doprowadzić do upadku 
USA. Tylko jeden agent może temu 
zapobiec.

3:05 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! (5678) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (12/39) - 

program
07:55 Akademia ogrodnika (12/39) - 

program
08:00 Dzień Dobry TVN (2458) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1047) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (936) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (699) - program
14:00 19 + (400) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (8/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (700) - program
16:30 19 + (401) - program
17:00 Szpital (937) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1048) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7810) - informacje
19:35 Sport (7793) - informacje 
19:45 Pogoda (7790) - informacje 
19:50 Uwaga! (5679) - program
20:10 Doradca smaku 10-Pieczona pierś 

gęsi z suszonymi owocami (4/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej17 (2877) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (275) – ulubiony program 
milionów Polaków – to pełna wrażeń i 
emocji gra, w której wiek, zawód oraz 
zainteresowania nie mają większego 
znaczenia. Wygrać może każdy! Na 
uczestników po eliminacji „kto pierwszy, 
ten lepszy” czeka 12 pytań. Odpowiedzi 
udzielane charyzmatycznemu 
prowadzącemu muszą być definitywne i 
ostateczne…

21:30 Projekt Lady 4 (1/12) - program
22:30 Na własną rękę - film sensacyjny, 

USA 2002 (od lat 16).. Gordon Brewer 
jest kapitanem straży pożarnej w Los 
Angeles. Na jego oczach, w zamachu 
terrorystycznym giną jego żona i syn. 
Celem zamachu mieli być kolumbijscy 
dygnitarze ale oprócz nich zginęli 
również cywile. Gordon przez kilka 
miesięcy czeka, aż śledztwo w sprawie 
zamachu przyniesie jakiekolwiek 
rezultaty. Wreszcie traci cierpliwość i 
postanawia sam odnaleźć autorów 
zamachu. W tym celu leci do Kolumbii, 
gdzie rozpoczyna swoje prywatne 
śledztwo…

00:50 Co za tydzień (901) - magazyn
01:20 Kuchenne rewolucje 5 (7/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
02:20 Uwaga! (5679) - program
02:40 Moc Magii (486) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 46

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 223

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
101

09:00 Rodzinny interes; odc. 2
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odcinek: 
Bohater

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odcinek: Pod 
napięciem

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 17

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 18

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 80
16:00 Rodzinny interes; odc. 2
17:00 Rodzinny interes; odc. 3
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

101
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

102
20:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li; 

akcja, Indie, Japonia, Kanada, USA 
2009. Chun Li jest piękną, ale i 
niebezpieczną kobietą, która postanawia 
odbić ojca z rąk okrutnych i 
bezwzględnych bandytów. Czy ma 
szansę?

21:55 Niepokonany 3: Odkupienie; akcja, 
USA 2010. Były mistrz sztuk walki - Uri 
Boyka - po przegranym starciu z 
amerykańskim bokserem stracił wolę do 
walki. Co więcej, kontuzja kolana 
pogłębiła uraz do ringu. Gdy jednak 
szefowie mafii organizują 
międzynarodowy turniej walk 
skazańców, Uri decyduje się wziąć w 
nim udział. Stawka jest nie byle jaka! 
Ten kto wygra otrzyma… wolność.

23:50 Król Skorpion 4: Utracony tron; 
przygodowy, USA 2014. Król Norvanii 
zostaje zamordowany. Oskarżony o tę 
zbrodnię Mathayus (Victor Webster), 
legendarny władca Skorpionów, musi 
zmierzyć się z całym Królestwem 
Żołnierzy. Mathayus i jego jedyni 
sojusznicy są ostatnią nadzieją na 
powstrzymanie złego następcy tronu, 
który dąży do pozyskania odwiecznej, 
magicznej mocy.

02:00 Taki jest świat; factual, 2019
02:55 Rodzinny interes; odc. 2
03:45 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:15 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 21
05:35 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 8

05:35 Korona królów; odc. 182; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 62 „Nowicjuszka”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 63 „Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:15 Stawka większa niż życie; odc. 3/18 
- Ściśle tajne; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1051; serial 
TVP

09:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 - 
Gang; serial kryminalny TVP

10:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 91 „Kobiety 
górą”; serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 92 „Razem 
czy osobno”; serial komediowy TVP

11:15 Ja to mam szczęście! - ulubione 
skecze; serial TVP

11:30 Ranczo; s.V; odc. 63 - Przewroty 
kopernikańskie; serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; s.V; odc. 64 - Nad Solejuków 
i Wargaczów domem; serial obyczajowy 
TVP

13:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 206 - 
Konferencja; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 207 - 
Dębowa Górka; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 290 Nie 
wszystko da się kupić; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 63 „Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

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

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

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

19:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 208 - 
Porzeczki; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 6 - Anna; 
serial kryminalny TVP

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

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

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 209 - 
Nauczyciel; serial kryminalny TVP

00:15 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
11/13; serial komediowy TVP

01:05 Paradoks; odc. 4 Tajemnica 
spowiedzi; serial kryminalny TVP

01:55 Paradoks; odc. 5 Miłość; serial 
kryminalny TVP

02:50 Stawka większa niż życie; odc. 3/18 
- Ściśle tajne; serial TVP

04:00 M jak miłość; s.I; odc. 1051; serial 
TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 91 „Kobiety 
górą”; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2486; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Konkurs 

na najlepsze piersi; magazyn 
kulinarny

07:45 Big Music Quiz (21); teleturniej 
muzyczny

08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 62 
Bydgoszcz; magazyn

09:20 Koło fortuny; odc. 489 ed. 6; 
teleturniej

10:00 To był rok!; /7/
11:05 Familiada; odc. 2486; teleturniej
11:40 Rodzina wie lepiej; /37/; 

teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Kabaret 

Moralnego Niepokoju - Galaktikos 
(1-2); program kabaretowy

14:15 The Wall. Wygraj marzenia; /20/; 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami 
(1-2); widowisko

17:25 Kabaretowa Mapa Polski – 
Lidzbarskie Wieczory Humoru 
i Satyry - Noc pod gwiazdami; 
widowisko rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Zdrowy 
smak kiszonki; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 14 - Ekwador znaczy 
równik; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – 
Hiszpania (195) - Almeria; magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /38/; 
teleturniej

20:30 Postaw na milion; odc. 171; 
teleturniej

21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy - sezon II (3)

22:25 Program rozrywkowy
23:40 Koło fortuny; odc. 488 ed. 6; 

teleturniej
00:20 Sierocki na sobotę
01:20 Niezapomniane Koncerty – Rock 

Opole 1991; /1/; koncert
02:25 Dzięki Bogu już weekend; s.I 

(11); program rozrywkowy
03:30 Rozrywka Retro – Telepeerele 

(10); widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (10) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (576) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Pracoholik) (75) - 
program sądowy

07:55 Szpital (273) - program obyczajowy
08:50 Big Brother Tydzień (9/13) - 

program
09:50 Big Brother Pobudka (46/64) - 

program
09:55 Przyjaciele (17/25) - serial 

komediowy, USA
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (107/165) - program
12:45 19 + (108/165) - program
13:15 Ukryta prawda (337) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (46/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Superbohater) (76) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Śmiertelna tajemnica) (113/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (274) - program obyczajowy
17:20 Big Brother Podwieczorek (46/64) - 

program
17:25 Prawo Agaty 2 (11) - serial 

obyczajowy
18:25 Ugotowani 12 (10) - program 

kulinarno-rozrywkowy
19:30 Zakochani po uszy (70/120) - 

program
20:00 Big Brother (46/65) - program
21:00 Listy do M. - komedia  2011. Okres 

Świąt Bożego Narodzenia to czas 
magiczny – wtedy spełniają się 
najskrytsze marzenia, ludzie stają się 
lepsi dla innych i nawet zakochują się z 
wzajemnością. W jedną, najbardziej 
wyjątkową noc roku, pięć samotnych 
kobiet i pięciu zagubionych mężczyzna 
przekona się, że przed prawdziwym 
uczuciem nie da się uciec.

23:25 Big Brother Nocą (37/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

00:00 Noc oczyszczenia - film sensacyjny, 
USA 2013. Gdybyś podczas jednej nocy 
w roku mógł popełnić zbrodnię, bez 
ponoszenia konsekwencji, co byś zrobił? 
Akcja filmu śledzi losy rodziny podczas 
jednej tragicznej nocy…

01:45 Moc Magii (486) - program 
03:55 Druga strona medalu 4 (5/8) - talk 

show – Henryk Blida
04:25 Druga strona medalu 4 (6/8) - talk 

show – Monika Palikot

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5 
(4/13) - program lifestylowy

05:55 Co za tydzień (901) - magazyn
06:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (12/39) - 

program
06:55 Ostre cięcie 6 (10/12) - program 
07:40 Sablewskiej sposób na modę (6/12) 

- program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (6/12) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (4/10) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 5 

(10) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (11/12) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (5/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:50 Miłość od kuchni (1/10) - program 

rozrywkowy
13:50 W czym do ślubu? (6/10) - reality 

show 
14:25 Tak powstaje (8) - program 

lifestylowy
15:00 Pani Gadżet 13 (12) - magazyn
15:35 Ugotowani 7 (13) - program 

kulinarno-rozrywkowy
16:10 Ugotowani 7 (14) - program 

kulinarno-rozrywkowy
16:45 Ugotowani 7 (15) - program 

kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ugotowani 7 (16) - program 

kulinarno-rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (5/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 3 

(12) - reality show 
19:40 Subiektywny ranking smaków
20:10 Kosmetyczne rewolucje
20:40 Tu jest pięknie 3 (2/8) - program 
21:10 Sablewska od stylu. Na okazje (12) 

- program rozrywkowy
21:55 Pani Gadżet 17 (10/12) - magazyn 
22:25 Eks-tra zmiana 2 (8) - program 

lifestylowy
23:25 Gwiazdy prywatnie 4 (5/8) - program 

lifestylowy
23:55 Afera fryzjera 6 (12) - program 

rozrywkowy
00:40 Oddać dziecko 2 (11/12) - program 

dokumentalny
01:40 Wiem, co jem na diecie (11/12) - 

program lifestylowy
02:10 Wiem, co jem 6 (9/16) - magazyn
02:40 Wiem, co jem 5 (10) - magazyn
03:10 W roli głównej - Agnieszka Chylińska 

(7/8) - talk show 
03:40 W roli głównej - Agnieszka Fitkau – 

Perepeczko (10/17) - talk show
04:10 W roli głównej - Sonia Bohosiewicz 

(11/17) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Boks - World Boxing Super Series - 1/2 

finału (2 - Glasgow): Inoue - Rodriguez 
07:05 Boks - World Boxing Super Series - 1/2 

finału (2 - Glasgow): Taylor - Baranczyk
08:05 Piłka nożna - II liga: 34 kolejka:
10:10 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał 
12:15 Oko w oko
12:45 Lekkoatletyka - IAAF Mistrzostwa 

Świata sztafet, Jokohama - 
Podsumowanie 

14:30 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym 
- Finał 

15:30 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał 
17:45 Piłka nożna - Puchar Włoch - magazyn
18:20 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa: 37 

kolejka
20:30 4-4-2
21:30 Sportowy Wieczór 
22:00 Gol Ekstra
23:35 Gol - magazyn piłkarski
00:15 Hokej na lodzie - Mistrzostwa Świata 

Elity: Kanada - Dania 
02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 - Finał 

Konferencji Zachodniej 
05:00 PN - Puchar Włoch - magazyn

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (10) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (33) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (17) reality show. 

Owdowiała Dorota wychowuje pięcioro 
dzieci. Po śmierci męża kupiła mały 
drewniany domek. Budynek od początku 
był w fatalnym stanie. Ekipa...

9:00 Septagon (45) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(36) reality show. Do uczestników 
kuchennych zmagań dołączą Izabela 
Janachowska i Rafał Cieszyński. Wraz ze 
swoimi drużynami będą musieli 
przygotować makaron i popisowe...

11:30 Sekrety sąsiadów (21) serial 
obyczajowy

12:00 Galileo (747); program 
popularnonaukowy. W programie 
pojawią się trzy napoje z różnych 
zakątków świata. Niecodzienne składniki 
jak np. ocet czy miazga orzechowa 
składają się...

13:00 Detektywi w akcji (181) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (549) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (82) serial 

kryminalny
17:00 Joker (3) teleturniej
18:00 Septagon (46) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (550) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(305) serial kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu (23); program 

rozrywkowy realizowany z udziałem 
publiczności. Widzowie zobaczą m.in. 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru-
Mru, grupę Nowaki i Kabaret pod 
Wyrwigroszem. W...

22:00 Galileo (748); program 
popularnonaukowy. Reporterzy Galileo 
przeprowadzają eksperyment. Dwóch 
młodych i zdrowych mężczyzn 
rozpoczyna dwutygodniową dietę - jeden 
z nich całkowicie eliminuje z niej...

23:00 Afera w Strefie 51; film SF, USA 
2007

1:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:30 Cafe Futbol; magazyn piłkarski. 

Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy związane z 
piłką nożną.

4:05 Atleci; magazyn 
4:40 Trans World Sport; magazyn
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 20 maja; odc. 568; 
felieton

07:00 Dziennik telewizyjny – 20.05.1989
07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

6/13; serial sensacyjny TVP
08:40 Ex Libris; odc. 384; magazyn
09:20 Historia Polski – Wszystko co nasze; 

film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku – Zamach na 

papieża; cz. 1; cykl dokumentalny
11:00 Lodowa planeta; cz. 5. Zima; cykl 

dokumentalny; Wielka Brytania (2011)
12:00 Polska Kronika Filmowa 1994 - 

Wydanie 15; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 45 „Nowy 

świadek”; serial TVP
13:15 Rejs; komedia; Polska (1970); 

reż.:Marek Piwowski; wyk.:Stanisław 
Tym, Joanna Lothe, Wanda 
Stanisławska-Lothe, Jerzy Dobrowolski, 
Jan Himilsbach, Zdzisław Maklakiewicz, 
Andrzej Dobosz, Feridun Erol, Jerzy 
Karaszkiewicz, Ryszard Pietruski

14:30 Krok; film TVP
15:10 Świat z lotu ptaka; odc. 1. Ameryka 

Północna; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:10 Spór o historię – Wyjście armii gen. 
Andersa; debata

16:45 Historia Polski – Pasażer na gapę; 
film dokumentalny; Polska (1999); 
reż.:Robert Kaczmarek

17:55 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii; odc. 167

18:25 Flesz historii; odc. 443; cykl 
reportaży

18:50 Polska Kronika Filmowa 1990 - 
Wydanie 32; cykl dokumentalny

19:05 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
7/13; serial sensacyjny TVP

20:15 Angielscy chłopcy z bombowców; 
film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2012); reż.:Harvey Lilley

22:00 Archiwum zimnej wojny; magazyn
22:40 Wojna i pokój; odc. 1/8; serial 

kostiumowy; Wielka Brytania (2016)
23:40 Odtajnione akcje szpiegowskie; odc. 

5/8; film dokumentalny; USA (2016)
00:30 Wygrać z przeznaczeniem; film 

dokumentalny
01:40 Sensacje XX wieku – Berlin 45; cz. 

2; cykl dokumentalny
02:15 Encyklopedia II wojny światowej – 

Stalingrad; cz. 1; cykl dokumentalny
02:50 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii; odc. 167
03:20 Dziennik telewizyjny – 20.05.1989

6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Cafe Futbol; magazyn piłkarski. 

Mateusz Borek rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy związane z 
piłką nożną.

10:00 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy play-
off

12:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
14:00 Koszykówka mężczyzn: Energa 

Basket Liga; mecz półfinałowy fazy play-
off

16:30 KOTV Classics; magazyn bokserski
17:30 Boks
20:30 magazyn Fortuna 1. ligi; 

podsumowanie wydarzeń kolejki na 
zapleczu Ekstraklasy. Widzowie zobaczą 
bramki ze wszystkich meczów oraz 
wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie 
zabraknie...

22:00 Boks
23:00 Sporty walki: KSW. Relacja z gali 

zorganizowanej przez największą w 
Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA. Pierwsze zawody 
pod szyldem KSW odbyły się...

3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu; 8/113; teleturniej
05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 176; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 487; serial; Turcja 

(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; odc. 80 Kapitan; serial 

TVP
09:40 Komisarz Alex; s.XI; odc. 132 - 

Maestro; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 96 - 

Wybory serca; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 225; telenowela 

historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce – Śladami kotów; 

film dokumentalny; Niemcy (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 488; serial; Turcja 

(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 121
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 177; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3494; telenowela TVP
18:30 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 9/113; teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Audycje Komitetów Wyborczych
21:00 Benefis Agnieszki Radwańskiej. 

Gem, set, mecz.
21:50 Benefis Agnieszki Radwańskiej. 

Gem, set, mecz.
22:55 Zaginiona; odc. 3; Francja (2015); 

od lat 16
24:00 Miasto Gniewu; s.II; /12/ Po drugiej 

stronie; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 16

00:40 W upalną noc; film kryminalny; USA 
(1967)

02:45 Świnka – Strzał w kamieniołomie; 
serial TVP; Polska, Niemcy (1991); od 
lat 16

03:45 Łowca pedofilów; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2014); 
od lat 16

05:10 Koło fortuny; odc. 328 ed. 5; 
teleturniej

05:50 M jak miłość; odc. 1446; serial TVP
06:40 Służba w ciszy; reportaż
07:05 Na sygnale; odc. 62 „Nowicjuszka”; 

serial fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (23); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 176 

„Kwestia perspektywy” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2068; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 330 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 85; serial 
obyczajowy; Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 1446; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 97; serial; Niemcy (2008), 
Na żywo

16:00 Koło fortuny; odc. 514 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2170; teleturniej
17:15 Więzień miłości; odc. 61; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 75 „Przelotne 

miłostki”; serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2068; serial 

obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2069; serial 

obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Barwy szczęścia; odc. 

109; felieton
20:55 M jak miłość; odc. 1447; serial TVP
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”; odc. 

1180
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Świat bez fikcji – Być kobietą w 

Himalajach; film dokumentalny
23:55 Za marzenia; s.II; odc. 11/13; serial 

TVP
00:50 Rodzinka.pl; odc. 262; sezon 14; 

serial komediowy TVP
01:25 Trzynaście lat; odc. 2; serial; Wielka 

Brytania (2016); od lat 16
02:30 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:35 Witajcie w bezdomności; film 

dokumentalny; reż.:Henryk Dederko

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

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (751) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (752) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(140) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (623) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (184) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (505) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2886) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (376) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (353) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (343) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2887) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (455) serial 

komediowy
20:10 Jack Ryan: Teoria chaosu; film 

sensacyjny, Rosja/USA 2014. Rosyjski 
oligarcha chce doprowadzić do upadku 
USA. Tylko jeden agent może temu 
zapobiec.

22:25 Ślad (76) serial kryminalny
23:35 Śmiertelna rozgrywka; film 

sensacyjny, Rumunia 2016. Do CIA 
docierają informacje, że grupa 
ekstremistów planuje połączyć siły z 
kartelem narkotykowym. Do walki z nimi 
staje agent John...

1:35 Nasz nowy dom (71) reality show. W 
Łubowie, małej wsi niedaleko Czaplinka, 
pan Piotr sam wychowuje troje dzieci. 
Kupił pół zrujnowanego domu. Mają 
jeden pokój, zimną...

2:35 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! (5679) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (2/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Pieczona pierś 

gęsi z suszonymi owocami (4/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2459) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1048) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (937) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (700) - program
14:00 19 + (401) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (9/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (701) - program
16:30 19 + (402) - program
17:00 Szpital (938) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1049) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7811) - informacje
19:35 Sport (7794) - informacje 
19:45 Pogoda (7791) - informacje 
19:50 Uwaga! (5680) - program
20:10 Doradca smaku 10-Quiche lorraine 

na ciescie francuskim (8/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2878) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (276) – ulubiony program 

milionów Polaków – to pełna wrażeń i 
emocji gra, w której wiek, zawód oraz 
zainteresowania nie mają większego 
znaczenia. Wygrać może każdy! Na 
uczestników po eliminacji „kto pierwszy, 
ten lepszy” czeka 12 pytań. Odpowiedzi 
udzielane charyzmatycznemu 
prowadzącemu muszą być definitywne i 
ostateczne…

21:30 Diagnoza 4 (13) - serial
22:30 Kuba Wojewódzki 13 (26) - talk 

show (od lat 16)
23:30 Superwizjer (1162) - magazyn 

reporterów (od lat 16)
00:05 Kuchenne rewolucje 19 (12/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
01:05 W garniturach (1/12) - serial, USA. 

Harvey Specter jest najlepszy w swoich 
fachu. Potrafi doprowadzić do finalizacji 
każdej umowy. Dzięki temu otrzymuje 
propozycję awansu w firmie Pearson 
Harden. Wiąże się to jednak z nowym 
obowiązkiem – szefowa zaangażowała 
go w poszukiwania nowego wspólnika. 
Mike Ross nie jest przeciętnym 
studentem z Harvardu. Dzięki 
fotograficznej pamięci potrafi 
zgromadzić ogromne ilości informacji. 
Przez przypadek trafia na rozmowę 
kwalifikacyjną prowadzona przez 
Harvey’a…

02:40 Uwaga! (5680) - program
03:00 Moc Magii (487) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 47

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 224

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
102

09:00 Rodzinny interes; odc. 3
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004 ; odcinek: Pod 
napięciem

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odcinek: 
Polowanie

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 18-19

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; 2018; 
odc. 81

16:00 Rodzinny interes; odc. 3-4
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

102-103
20:00 Momentum; akcja, RPA, USA 2015. 

Alexis (Olga Kurylenko) bierze udział w 
wielkiej kradzieży. Obiecuje sobie, że to 
już ostatni skok w jej życiu. Planowana 
kradzież drogocennych diamentów ma 
ich ustawić na resztę życia. Okazuje się 
jednak, że szlachetne kamienie były 
jedynie przynętą…

21:55 Za szybcy, za wściekli; akcja, USA 
2003. Los Angeles słynie z nielegalnych 
ulicznych wyścigów. Kiedy policjant 
Brian O’Conner (Paul Walker) traci pracę 
zmienia branżę i zaczyna brać udział w 
tym niebezpiecznie szybkim sporcie. 
Zabawa szybko się kończy, ponieważ 
wpada on w ręce policji, która nie 
zamierza mu pobłażać. Brian dostaje 
dwie opcje do wyboru: pójdzie za kratki 
albo pomoże schwytać niebezpiecznego 
przemytnika Cartera Verone’a (Cole 
Hauser). Oczywiście druga opcja 
przypadła mu bardziej do gustu…

00:05 Kod 211; akcja, USA 2018. 
Funkcjonariusz Mike Chandler i 
nastoletni cywil nie są gotowi, kiedy los 
stawia ich na drodze napadu na bank, 
którego dokonuje nieustraszona grupa 
dobrze wyszkolonych i uzbrojonych 
mężczyzn.

01:35 Rodzinny interes; odc. 3
02:30 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
03:10 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:00 Na jedwabnym szlaku; factual, 2015
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 9
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 22
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 7

05:35 Korona królów; odc. 183; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 63 „Ciuchcia”; serial 
fabularyzowany TVP

06:35 Na sygnale; odc. 64 „Pole rażenia”; 
serial fabularyzowany TVP

07:15 Stawka większa niż życie; odc. 4/18 
- Cafe Rose; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 1052; serial 
TVP

09:35 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
11/13; serial komediowy TVP

10:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 92 „Razem 
czy osobno”; serial komediowy TVP

11:05 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 93 
„Videofilmowanie”; serial komediowy 
TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 64 - Nad Solejuków 
i Wargaczów domem; serial obyczajowy 
TVP

12:35 Ranczo; s.V; odc. 65 - Pakt z czartem; 
serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 207 - 
Dębowa Górka; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 208 - 
Porzeczki; serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 291 Wielka 
wyprawa; serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 64 „Pole rażenia”; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze 
diamentów; serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VI; odc. 67 - Kozi róg; 
serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 14; 
serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 209 - 
Nauczyciel; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 7 - 
Pomyłka; serial kryminalny TVP

21:25 Ranczo; s.VI; odc. 68 - Narracja 
negacji; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VI; odc. 69 - Wiatr w 
żaglach; serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 210 - 
Reggae; serial kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 743; serial 
TVP

01:20 Czas honoru; odc. 54 „Zawisza”; 
serial TVP

02:15 Czas honoru; odc. 55 „Kartka na 
murze”; serial TVP

03:15 Stawka większa niż życie; odc. 4/18 
- Cafe Rose; serial TVP

04:35 M jak miłość; s.I; odc. 1052; serial 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2487; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Zdrowy 

smak kiszonki; magazyn kulinarny
07:45 Big Music Quiz (22); teleturniej 

muzyczny
08:50 Zakochaj się w Polsce; odc. 63 

Czersk i Góra Kalwaria; magazyn
09:20 Koło fortuny; odc. 490 ed. 6; 

teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w moim 

świecie; s. 1; /10/ - Moje rodzinne 
miasto; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /109/ - 
„Pamelo żegnaj” - Tercet Egzotyczny

11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /116/ - 
„Pszczółka Maja” - Zbigniew Wodecki

11:15 Familiada; odc. 2487; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /38/; 

teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – 10 

Paranienormalnych historii (1-2); 
reportaż

14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /21/; 
teleturniej

15:25 Kabaretowa Mapa Polski 
– Kabaretowy Klub Dwójki na 
wakacjach (1-3); widowisko

18:20 Okrasa łamie przepisy – Za 
króla Sasa łyżką kiełbasa; magazyn 
kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso 
przez świat; odc. 15 - Bananera; cykl 
reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Hiszpania 
(196) - Murcia; magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /39/; 
teleturniej

20:30 Postaw na milion; odc. 172; 
teleturniej

21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy - sezon II (4)

22:25 To był rok!; /8/
23:40 Koło fortuny; odc. 489 ed. 6; 

teleturniej
00:25 Sierocki na sobotę; program 

rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Sopot 

na bis - Skaldowie i Goście
02:20 Dzięki Bogu już weekend; s.I (12); 

program rozrywkowy
03:30 Rozrywka Retro – Telepeerele 

(14); widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (11) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (577) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Superbohater) (76) - 
program sądowy

07:55 Szpital (274) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (46/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (47/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (70/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (109/165) - program
12:45 19 + (110/165) - program
13:15 Ukryta prawda (338) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (47/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Więzy Krwi) (77) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Zaufany wróg) (114/116) - program 
sądowy

16:20 Szpital (275) - program obyczajowy. 
Do szpitala zgłasza się 40-letni Grzegorz 
Dybiński, którego bardzo boli 
kręgosłup…

17:20 Big Brother Podwieczorek (47/64) - 
program

17:25 Prawo Agaty 2 (12) - serial 
obyczajowy

18:25 Ugotowani 13 (1/10) - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

19:30 Zakochani po uszy (71/120) - 
program

20:00 Big Brother (47/65) - program
21:00 Red II - film sensacyjny, USA/

Kanada/Francja 2013. Emerytowany 
agent CIA Frank Moses (Bruce Willis) 
zbiera elitarną ekipę agentów, by 
namierzyć zaginione przenośne 
urządzenie nuklearne. Specjaliści od 
wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw 
będą musieli po drodze stawić czoła 
armii bezlitosnych zamachowców, 
bezwzględnych terrorystów oraz 
opętanych rządzą władzy przedstawicieli 
rządu, gdyż wszyscy chcą położyć swoje 
łapska na broni najnowszej generacji…

23:25 Big Brother Nocą (38/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

00:00 Lucy - film sensacyjny, Francja 2014. 
Tym razem Scarlett Johansson wciela 
się w rolę Lucy. Dziewczyna zostaje 
wbrew swojej woli wplątana w przemyt 
narkotyków, by następnie odkryć w 
sobie nadprzyrodzone zdolności… 

01:55 Moc Magii (487) - program 
04:05 Druga strona medalu (1/8) - talk 

show – Jolanta Szczypińska

05:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5 
(5/13) - program lifestylowy

06:05 Subiektywny ranking naj… (4/6) - 
program 

06:35 Śluby marzeń (3) - program 
rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę (7/12) 
- program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 (7/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 2 (5/10) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 
(1/8) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 2 (12) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 16 (6/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Pani Gadżet 17 (10/12) - magazyn 
13:20 Tak powstaje (8) - program 

lifestylowy
13:55 Sablewska od stylu. Na okazje (12) 

- program rozrywkowy
14:40 Tu jest pięknie 3 (2/8) - program 
15:10 Subiektywny ranking smaków
15:40 Gwiazdy prywatnie 4 (5/8) - program 

lifestylowy
16:10 Afera fryzjera 6 (12) - program 

rozrywkowy
16:55 Eks-tra zmiana 2 (8) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (6/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4 

(1/8) - reality show 
19:40 Pogromcy medycznych mitów (5) - 

reality show 
20:40 Nowa misja ratunkowa (4/7) - 

program rozrywkowy
21:40 Co nas truje 3 (10) - program 

lifestylowy
22:25 Kto tu mieszka? (3/8) - program 

rozrywkowy
23:10 Panny młode ponad miarę 2 (4/10) - 

program 
00:15 Miłość od kuchni (1/10) - program 

rozrywkowy
01:15 Wiem, co jem na diecie (5/12) - 

program lifestylowy
01:45 Wiem, co jem na diecie (6/12) - 

program lifestylowy
02:15 Wiem, co jem 6 (8/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 4 (8/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Radosław Majdan 

(8) - talk show 
03:45 W roli głównej - Wojciech Fibak 

(12/17) - talk show
04:15 W roli głównej - Tomasz Raczek 

(13/17) - talk show

05:45 Sportowy Wieczór - 
06:15 PN - Puchar Włoch - finał
08:25 PN - Puchar Włoch - magazyn
09:00 PN - 2 liga
11:05 4–4–2
12:10 Hokej na lodzie  - MŚ Elity Czechy - 

Szwajcaria, Na żywo
14:35 Gol Ekstra
16:10 Hokej na lodzie  - MŚ Elity - Slowacja 

- Dania, Na żywo
18:40 Hokej na lodzie  - MŚ Elity Czechy - 

Szwajcaria, Na żywo
20:05 studio - siatkówka kobiet, Na żywo
20:20 siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Bułgaria - Polska, Na żywo
22:20 studio - siatkówka kobiet, Na żywo
22:45 Sportowy Wieczór
23:25 Tenis - Benefis - Agnieszki 

Radwańskiej
01:20 Rad-Wań-ska
02:20 LA - IAAF MŚ sztafet
04:05 Marzenia

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (11) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (34) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (18) reality show. 

Niepełnosprawny Krzysztof samotnie 
wychowuje pięcioro dzieci z dwóch 
małżeństw. Od czterech lat żyje z zasiłku. 
Ekipa Katarzyny Dowbor ma 
przeprowadzić...

9:00 Septagon (46) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(37) reality show. Podopieczni 
Wojciecha Modesta Amaro stają przed 
jednym z najtrudniejszych zadań. Będą 
musieli przygotować dania bez użycia 
rąk. W programie pojawi...

11:30 Sekrety sąsiadów (22) serial 
obyczajowy

12:00 Galileo (748); program 
popularnonaukowy. Reporterzy Galileo 
przeprowadzają eksperyment. Dwóch 
młodych i zdrowych mężczyzn 
rozpoczyna dwutygodniową dietę - jeden 
z nich całkowicie eliminuje z niej...

13:00 Detektywi w akcji (182) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (550) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (1) serial 

kryminalny
17:00 Joker (5) teleturniej
18:00 Septagon (47) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (551) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(306) serial kryminalny
21:00 Selekcja: Odwrócony (1/2) film 

kryminalny, Polska 2018. Z Odry zostają 
wyłowione zwłoki mężczyzny. Zginął od 
strzału w głowę, co wskazuje na mafijne 
porachunki. Okazuje się, że 
zamordowany...

21:55 Champion 2; dramat sensacyjny, 
USA 2006

0:05 Zagadkowe zgony (4) serial 
dokumentalny

0:35 Zagadkowe zgony (5) serial 
dokumentalny

1:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
2:00 Polityka na ostro; program 

publicystyczny
3:00 Atleci; magazyn dla wszystkich, którzy 

kochają sport
3:40 Trans World Sport; magazyn 
4:35 SuperLudzie (26) serial dokumentalny
5:10 SuperLudzie (27) serial dokumentalny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku

06:50 Był taki dzień – 21 maja; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 21.05.1989
07:55 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

7/13; serial sensacyjny TVP
08:55 Flesz historii; odc. 443; cykl 

reportaży
09:25 Historia Polski – Pasażer na gapę; 

film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku – Zamach na 

papieża; cz. 2; cykl dokumentalny
11:00 Spór o historię – Sowieckie 

deportacje Polaków; debata
12:00 Polska Kronika Filmowa 1990 - 

Wydanie 32; cykl dokumentalny
12:20 Czas honoru; odc. 46 „Znak 

Rosenfarba”; serial TVP
13:15 Życie; cz. 9. Rośliny; serial 

dokumentalny; Wielka Brytania (2009)
14:20 Historia w postaciach zapisana – 

Arcyksiążę Franciszek Ferdynand; cykl 
dokumentalny; Francja (2013)

16:20 Marzyciele – Dąbrowski od IKaCa; 
program publicystyczny

16:45 Historia Polski – Do wolnego 
świata.; film dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Szymany 
historia w trzech odsłonach

18:20 Rodziny Wyklętych mają głos; odc. 
6; program historyczny

18:40 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 16

18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
8/13; serial sensacyjny TVP

19:50 Powiedz mi dlaczego?; film 
dokumentalny; Polska (2006); 
reż.:Małgorzata Imielska

20:50 Tajemniczy Księżyc; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2006); 
reż.:Ruth Whippman

22:00 Po PRLu; odc. 12
22:35 Sprawa Gorgonowej; dramat; Polska 

(1977); reż.:Janusz Majewski; wyk.:Ewa 
Dałkowska, Aleksander Bardini, Mariusz 
Dmochowski, Roman Wilhelmi, Andrzej 
Łapicki, Tadeusz Białoszczyński, 
Wojciech Pszoniak, Jan Englert, 
Stanisław Zaczyk; od lat 16

01:05 Sensacje XX wieku – Zamach na 
papieża; cz. 1; cykl dokumentalny

01:35 Encyklopedia II wojny światowej – 
Stalingrad; cz. 2; cykl dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Szymany 
historia w trzech odsłonach

02:45 Dziennik telewizyjny – 21.05.1989

6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Piłka nożna: Magazyn Fortuna 1. ligi; 

magazyn piłkarski. Podsumowanie 
wydarzeń kolejki na zapleczu 
Ekstraklasy. Widzowie zobaczą bramki 
ze wszystkich meczów oraz wywiady z 
zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie...

10:00 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy play-
off

12:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
14:00 Koszykówka mężczyzn: Energa 

Basket Liga; mecz półfinałowy fazy play-
off

16:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

17:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Tajlandia - Niemcy

19:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

20:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Włochy

22:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW; Relacja z gali 

zorganizowanej przez największą w 
Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA. Pierwsze zawody 
pod szyldem KSW odbyły się...

3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Włochy

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu; 9/113; teleturniej
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 177; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 488; serial; Turcja 

(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka; odc. 81 - Nie chodzi o 

mnie; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.XI; odc. 133 - 

Imiona gwiazd; serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 97 - 

Bieg; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
12:50 Natura w Jedynce – Zatopiony las; 

film dokumentalny; Francja (2016)
14:00 Elif; s.III; odc. 489; serial; Turcja 

(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 178; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3495; telenowela TVP
18:30 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 10/113; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:30 Leśniczówka; odc. 122
21:00 Wielki Test o Unii Europejskiej, 

Na żywo
22:25 Audycje Komitetów Wyborczych
23:00 Na własne oczy – Czerwona dusza; 

Wielka Brytania (2017); reż.:Jessica 
Gorter

00:10 Bez tożsamości; odc. 33; serial; 
Hiszpania (2016); od lat 16

00:55 Warto rozmawiać; program 
publicystyczny

01:55 wojsko – polskie.pl; odc. 53; 
reportaż

02:20 Terytorialsi
02:40 Anioł śmierci; dramat; Norwegia, 

Argentyna, Francja (2013); od lat 16
04:20 Notacje; cykl dokumentalny

05:05 Koło fortuny; odc. 331 ed. 5; 
teleturniej

05:45 M jak miłość; odc. 1447; serial TVP
06:40 Pożyteczni.pl; magazyn
07:05 Na sygnale; odc. 63 „Ciuchcia”; serial 

fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (24); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 177 

„Życie nie jest nudne” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2069; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 332 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 86; serial 
obyczajowy; Turcja (2016)

14:10 M jak miłość; odc. 1447; serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 

rozdział; odc. 98; serial; Niemcy (2008)
16:00 Koło fortuny; odc. 515 ed. 6; 

teleturniej
16:35 Familiada; s.I; odc. 2171; teleturniej
17:15 Więzień miłości; odc. 62; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:10 Rodzinka.pl; s.III; odc. 76 

„Nowoczesna rodzinka”; serial 
komediowy TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 2069; serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 2070; serial 
obyczajowy TVP

20:40 Kulisy seriali Na dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 48; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 744; serial 
TVP

21:55 Na sygnale; odc. 233 „Podróż 
poślubna”; serial fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Kiedyś mnie 
znajdziesz; komediodramat; USA 
(2007); reż.:Helen Hunt; wyk.:Helen 
Hunt, Colin Firth, Matthew Broderick, 
Bette Midler; od lat 16

00:25 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
11/13; serial komediowy TVP

01:25 Świat bez tajemnic – Christie’s 
sprzedawcy luksusu; odc. 2; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

02:20 Codzienna 2 m. 3; odc. 70; serial 
komediowy TVP

02:55 Codzienna 2 m. 3; odc. 71; serial 
komediowy TVP

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

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (753) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (754) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(141) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (624) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (185) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (506) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2887) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (377) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (354) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (344) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2888) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (456) serial 

komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (552) serial 

komediowy
20:40 Duże dzieci; komedia, USA 2010. 

Powrót do lat młodości. W statecznych 
mężach i ojcach ożywa duch beztroskiej 
zabawy.

22:55 Ślad (77) serial kryminalny
23:55 Adrenalina; film sensacyjny, Wielka 

Brytania/USA 2006. Płatny zabójca nie 
może dopuścić, by jego tętno się 
zmniejszyło. Inaczej umrze...

1:50 Nasz nowy dom (73) reality show. 
Kowalscy z czwórką dzieci niegdyś 
mieszkali u dziadków, a potem w 
wynajętym pomieszczeniu przy sklepie. 
W końcu udało im się...

2:50 Nasz nowy dom (74) reality show. 
Pani Małgorzata sama wychowuje 
niepełnosprawnego Sebastiana. Chłopiec 
ma m.in. porażenie mózgowe. Kobieta 
mieszka z nim u swojej mamy, ale jej...

3:50 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! (5680) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (3/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Quiche lorraine 

na ciescie francuskim (8/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2460) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1049) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (938) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (701) - program
14:00 19 + (402) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (10/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (702) - program
16:30 19 + (403) - program
17:00 Szpital (939) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1050) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7812) - informacje
19:35 Sport (7795) - informacje 
19:45 Pogoda (7792) - informacje 
19:50 Uwaga! (5681) - program
20:10 Doradca smaku 10-Zupa węgierska 

„na kaca” (5/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2879) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (277) – ulubiony program 

milionów Polaków – to pełna wrażeń i 
emocji gra, w której wiek, zawód oraz 
zainteresowania nie mają większego 
znaczenia. Wygrać może każdy! Na 
uczestników po eliminacji „kto pierwszy, 
ten lepszy” czeka 12 pytań. Odpowiedzi 
udzielane charyzmatycznemu 
prowadzącemu muszą być definitywne i 
ostateczne…

21:30 Agent - Gwiazdy 4 (13) - program
22:30 47 roninów - film przygodowy, 

Wielka Brytania/USA/Węgry/
Japonia 2013 (od lat 16). W XVIII-
wiecznej Japonii grupa roninów 
(samurajów bez pana) chce pomścić 
śmierć swego przywódcy. W roli 
głównej Kaia - pół Brytyjczyka, pół 
Japończyka - Keanu Reeves.

01:00 American Horror Story: Asylum 
(4/13) - serial, USA (od lat 16). Do 
Briarcliff zostaje przyjęta kobieta, która 
zaatakowała nieznajomego w barze. 
Pacjentka twierdzi, że jest ocaloną z 
Holokaustu Anną Frank. Wydaje się 
również, że poznaje dr Ardena… Grace 
zwierza się Kitowi i tłumaczy dlaczego 
została jedną z pacjentek Briarcliff. Nie 
zdradza jednak wszystkiego. Doktor 
Thredson oferuje Lanie i Kitowi pomoc 
w ucieczce. W ośrodku pojawia się 
detektyw, który przesłuchuje doktora 
Ardena. Jednak nie tylko lekarz wydaje 
się być obiektem jego zainteresowania. 

01:55 Uwaga! (5681) - program
02:20 Moc Magii (488) - program 

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 48

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 225

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
103

09:00 Rodzinny interes; odc. 4
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odcinek: 
Polowanie

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odcinek: 
Nieczysta gra

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 19

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 20

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 82
16:00 Rodzinny interes; odc. 4
17:00 Rodzinny interes; odc. 5
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

103
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

104
20:00 Patrol; akcja, USA 2006. Ben Randall 

(Kevin Costner) to doświadczony 
ratownik. Po tragicznym wypadku, w 
którym giną jego koledzy z ekipy 
przeżywa załamanie. Zostaje 
oddelegowany do szkolenia młodych 
kandydatów do elitarnej amerykańskiej 
Straży Wybrzeża. Wśród jego uczniów 
jest bardzo utalentowany, lecz 
wyjątkowo zarozumiały pływak - Jake 
Fischer (Ashton Kutcher)…

22:50 Karmazynowy przypływ; akcja, USA 
1995. W Rosji za sprawą byłych 
żołnierzy Armii Czerwonej wybucha bunt 
wojskowy. Przejmują oni kontrolę nad 
wyrzutniami rakiet nuklearnych. Światu 
grozi III wojna światowa, więc Stany 
Zjednoczone wysyłają okręt podwodny 
Alabama, który ma kontrolować 
rosyjskie wody terytorialne. W końcu 
dowództwo okrętu dostaje od bazy 
rozkaz odpalenia rakiet. Jednak 
niespodziewanie podczas potwierdzenia 
rozkazu kontakt się urywa. Nie wiadomo 
czy Oficer Ron Hunter (Denzel 
Washington) zaczyna od tej pory 
zastanawiać się nad słusznością 
wydanego wcześniej rozkazu…

01:15 Bez Litości; serial akcji, Kanada, USA 
2012; odc. 5

03:05 Rodzinny interes; odc. 4
04:00 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 24
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 8

05:40 Korona królów; odc. 184; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 64 „Pole rażenia”; 
serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 65 „Majka 
podfruwajka”; serial fabularyzowany TVP

07:20 Stawka większa niż życie; odc. 5/18 
- Ostatnia szansa; serial TVP

08:25 M jak miłość; s.I; odc. 1053; serial
09:25 Na dobre i na złe; odc. 743; serial 
10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 93; serial 

komediowy TVP
10:50 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94 

„Szykujemy Święta”; serial TVP
11:20 Ja to mam szczęście! - ulubione 

skecze; serial TVP
11:40 Ranczo; s.V; odc. 65 - Pakt z czartem; 

serial obyczajowy TVP
12:40 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze 

diamentów; serial obyczajowy TVP
13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 208 - 

Porzeczki; serial kryminalny TVP
14:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 209 - 

Nauczyciel; serial kryminalny TVP
15:30 Na dobre i na złe; odc. 292 Po 

znajomości; serial TVP
16:25 Na sygnale; odc. 65 „Majka 

podfruwajka”; serial fabularyzowany TVP
16:55 Ranczo; s.VI; odc. 67 - Kozi róg; 

serial obyczajowy TVP
17:55 Ranczo; s.VI; odc. 68 - Narracja 

negacji; serial obyczajowy TVP
18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 15; 

serial TVP
19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 210 - 

Reggae; serial kryminalny TVP
20:30 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 8 - Wyrok; 

serial kryminalny TVP
21:25 Ranczo; s.VI; odc. 69 - Wiatr w 

żaglach; serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; s.VI; odc. 70 - Seks nocy 

letniej; serial obyczajowy TVP
23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 211 - 

Napad doskonały; serial kryminalny TVP
00:10 Rodzinka.pl; odc. 262; sezon 14; 

serial komediowy TVP
00:40 Na sygnale; odc. 232 „Póki śmierć 

nas nie rozłączy”; serial TVP
01:15 Londyńczycy II; odc. 6/16; serial 

obyczajowy TVP
02:05 Londyńczycy II; odc. 7/16; serial 

obyczajowy TVP
02:55 Stawka większa niż życie; odc. 5/18 

- Ostatnia szansa; serial TVP
04:00 M jak miłość; s.I; odc. 1053; serial 

TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 93 

„Videofilmowanie”; serial komediowy 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2488; teleturniej
07:15 Okrasa łamie przepisy – Za króla 

Sasa łyżką kiełbasa; magazyn kulinarny
07:45 Postaw na milion; odc. 171; 

teleturniej
08:45 Zakochaj się w Polsce; odc. 64 

Kluczbork; magazyn
09:15 Koło fortuny; odc. 491 ed. 6; 

teleturniej
09:50 Hity kabaretu (8) Suszymy i inne hity 

Kabaretu Młodych Panów (2); program 
rozrywkowy

10:45 Muzeum Polskiej Piosenki; /12/ - 
„Prześliczna wiolonczelistka” - Skaldowie

10:55 Muzeum Polskiej Piosenki; /117/ 
- „Lubię wracać tam gdzie byłem” - 
Zbigniew Wodecki

11:10 Familiada; odc. 2488; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /39/; teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Młodych (1-2); program 
rozrywkowy

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /22/; 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XIV 
Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 
(1-3); widowisko rozrywkowe

18:20 Okrasa łamie przepisy – Niezwykłe 
dania z ryb; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 16 - Z kamerą i strzelbą do 
dzikich plemion; cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży. Słowacja - 
Bańska Szczawnica; magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /40/; teleturniej
20:30 Postaw na milion; odc. 173; 

teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy - sezon II (1)
22:25 Dwoje i ich boje (2); program 

rozrywkowy
23:30 Koło fortuny; odc. 490 ed. 6; 

teleturniej
00:10 Sierocki na sobotę
01:15 Niezapomniane Koncerty – Sopot na 

bis – Maryla Rodowicz, Kayah; koncert
02:10 Tylko jeden skecz – Kabaret TEY (4); 

program rozrywkowy
02:35 Olga Lipińska zaprasza (5); talk-

show
03:25 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 

przedstawia - Różne takie inne story

05:00 Prawo Agaty 2 (12) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (578) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Więzy Krwi) (77) - 
program sądowy

07:55 Szpital (275) - program obyczajowy. 
Na oddział ratunkowy trafia 50-latka z 
silną dusznością. Do szpitala przywiózł 
ją syn. Pacjentka źle się poczuła podczas 
zapoznawczej wizyty u przyszłych 
teściów chłopaka…

08:50 Big Brother (47/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (48/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (71/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (111/165) - program
12:45 19 + (112/165) - program
13:15 Ukryta prawda (339) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (48/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Vendetta) (78) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Prywatne miasto) (115/116) - program 
sądowy

16:20 Szpital (276) - program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi do szpitala 26-letnią 
Magdę Porębską, która jest pod 
wpływem narkotyków i alkoholu. 
Dziewczyna była z przyjaciółmi na 
imprezie w klubie…

17:20 Big Brother Podwieczorek (48/64) - 
program

17:25 Prawo Agaty 2 (13) - serial 
obyczajowy

18:25 Ugotowani 13 (2/10) - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

19:30 Zakochani po uszy (72/120) - 
program

20:00 Big Brother (48/65) - program
21:00 Gracz - film sensacyjny, USA 2014. 

Profesor literatur i nałogowy hazardzista 
Jim (Mark Wahlberg) traci cały swój 
majątek. Wkrótce zapożycza się u 
niewłaściwych ludzi, którzy domagają się 
spłaty długu. Inaczej Jim zginie.

23:20 Big Brother Nocą (39/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

23:55 Czas na przyjaźń - komedia, 
USA 2013. Spotkanie po latach 
znajomych z college’u budzi w nich 
dawno zapomnianą rywalizację a także 
romanse.

02:35 Moc Magii (488) - program

05:15 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5 
(6/13) - program lifestylowy

06:00 Nowa Maja w ogrodzie 3 (12/39) - 
program

06:30 Ugotowani 7 (13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:05 Ugotowani 7 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:40 Sablewskiej sposób na modę (8/12) 
- program rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 3 (8/12) - program 
rozrywkowy

09:25 W czym do ślubu? 2 (6/10) - reality 
show 

10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 
(2/8) - reality show 

10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (1/13) - 
program rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 16 (7/13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

12:45 Kto tu mieszka? (3/8) - program 
rozrywkowy

13:30 Panny młode ponad miarę 2 (4/10) - 
program 

14:35 Śluby marzeń (3) - program 
rozrywkowy

15:40 Kosmetyczne rewolucje
16:10 Ostre cięcie 6 (11/12) - program 
16:55 Nowa misja ratunkowa (4/7) - 

program rozrywkowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (7/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4 

(3/8) - reality show 
19:40 Afera fryzjera 7 (2/8) - program 

rozrywkowy
20:25 Miłość od kuchni (1/10) - program 

rozrywkowy
21:25 Eks-tra zmiana 2 (8) - program 

lifestylowy
22:25 Gwiazdy prywatnie 4 (6/8) - program 

lifestylowy
23:00 Tu jest pięknie 3 (2/8) - program 
23:30 Subiektywny ranking smaków
00:00 Upragnione ciało w miesiąc
01:05 Rodzice pod ostrzałem (9/20) - 

program rozrywkowy
02:10 Wiem, co kupuję (11/12) - program 

lifestylowy
02:40 Wiem, co jem 4 (1/15) - magazyn
03:10 Wiem, co jem 3 (10/16) - magazyn
03:40 W roli głównej - Magdalena 

Boczarska (1/8) - talk show
04:10 W roli głównej - Ewa Kasprzyk 

(14/17) - talk show
04:40 W roli głównej - Kasia Kowalska 

(15/17) - talk show

05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Boks - World Boxing Super Series 

- 1/2 finału (2 - Glasgow): Inoue - 
Rodriguez

07:05 Hokej na lodzie - Mistrzostwa Świata 
Elity: Słowacja - Dania

08:35 Pełnosprawni
09:00 Benefis Agnieszki Radwańskiej
09:50 Transmisja sportowa
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA: 

Strassburg - 2 runda 
17:00 Oko w oko
17:35 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Polska - Włochy
19:30 Legia TV
20:05 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Polska - Niemcy
22:45 Sportowy Wieczór
23:30 Boks - World Boxing Super Series 

- 1/2 finału (2 - Glasgow): Inoue - 
Rodriguez 

00:30 Boks - World Boxing Super Series 
- 1/2 finału (2 - Glasgow): Taylor - 
Baranczyk 

01:25 Hokej na lodzie - Mistrzostwa Świata 
Elity: podsumowanie fazy grupowej 

02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 - 
Finał Konferencji Wschodniej 

05:00 Nations Stories

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (12) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (35) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (19) reality show. 

Iwona jest mamą trzech chłopców. 
Odeszła od męża, który źle ją traktował. 
Razem z synami zajmuje mieszkanie na 
ostatnim piętrze...

9:00 Septagon (47) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(38) reality show. Odcinek 
ćwierćfinałowy. Przed uczestnikami 
kolejne wyzwanie - filetowanie ryb, 
umiejętność z pozoru prosta. Na 
zwycięzców czeka nagroda w iście 
wojskowym...

11:30 Sekrety sąsiadów (23) serial 
obyczajowy

12:00 Galileo (749); program 
popularnonaukowy

13:00 Detektywi w akcji (183) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (551) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (2) serial 

kryminalny
17:00 Joker (6) teleturniej
18:00 Septagon (48) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (552) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(307) serial kryminalny
21:00 Na szlaku; horror, Kanada 2014. Alex 

i Jenn wybierają się na wyprawę w 
kanadyjską głuszę. Pewny swojej 
orientacji w terenie mężczyzna nie 
zabiera mapy. Nieświadoma...

22:55 Mściciel z Wall Street; film 
sensacyjny, Kanada/USA 2013. Desperat 
wypowiada prywatną wojnę instytucjom 
finansowym, które wini o swoje kłopoty.

1:00 Transakcje za milion dolarów – Los 
Angeles 5 (6) serial dokumentalny. 
Konkurencja między agentami 
nieruchomości w Kalifornii jest 
ogromna. Widzowie poznają kulisy pracy 
specjalistów oraz ich klientów.

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. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

06:50 Był taki dzień – 22 maja; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny – 22.05.1989
07:40 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

8/13; serial sensacyjny TVP
08:40 Archiwum zimnej wojny; magazyn
09:20 Historia Polski – Do wolnego 

świata.; film dokumentalny
10:20 Sensacje XX wieku – Tajemnica 

berlińskiego bunkra; cz. 1; cykl 
dokumentalny

10:50 Powiedz mi dlaczego?; film 
dokumentalny

12:00 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 16

12:20 Czas honoru; odc. 47 „Oświadczyny”; 
serial TVP

13:20 Wszystkie kolory świata – 
Nikaragua. Naturalne piękno; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

14:25 Wygrać z przeznaczeniem; film 
dokumentalny; Polska (2016); reż.:Marek 
Lechowicz

15:30 Odtajnione akcje szpiegowskie; odc. 
5/8; film dokumentalny; USA (2016)

16:35 Historia Polski – Bitwa o Monte 
Cassino 1944; film dokumentalny; 
reż.:Zbigniew Wawer

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Sochy

18:15 Niecała nieprawda czyli PRL w DTV; 
odc. 75; magazyn

18:50 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 16; cykl dokumentalny

19:05 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
9/13; serial sensacyjny TVP

20:00 Helikoptery w akcji; odc. 4/4 Irak; 
serial dokumentalny; Wielka Brytania 
(2008)

21:00 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 
2/6; serial dokumentalny; USA (2013); 
od lat 16

22:00 Marzyciele – Dąbrowski od IKaCa; 
program publicystyczny

22:35 Prognoza pogody; film TVP
00:10 Sensacje XX wieku – Zamach na 

papieża; cz. 2; cykl dokumentalny
00:40 Encyklopedia II wojny światowej – 

Petain; cykl dokumentalny
01:05 Było, nie minęło – kronika 

zwiadowców historii – Sochy
01:40 Dziennik telewizyjny – 22.05.1989

6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
11:00 magazyn Fortuna 1. ligi; magazyn 

piłkarski. Podsumowanie wydarzeń 
kolejki na zapleczu Ekstraklasy. 
Widzowie zobaczą bramki ze wszystkich 
meczów oraz wywiady z zawodnikami i 
trenerami. Nie zabraknie...

12:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Tajlandia - Niemcy

14:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Włochy

16:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

17:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Tajlandia - Włochy

19:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

20:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Niemcy

22:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW
3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 

Narodów; mecz: Polska - Niemcy

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:05 Jeden z dziesięciu; 10/113; 
teleturniej

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 178; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 489; serial; Turcja 

(2014)
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Blondynka; odc. 82 - Pomyłka?; 

serial TVP
09:35 Komisarz Alex; s.XI; odc. 134 - Źli 

chłopcy; serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz; s.VIII; odc. 98 - 

Święta Rodzina; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca; magazyn
12:55 Natura w Jedynce – Mama hiena; 

film dokumentalny; Francja (2013)
14:00 Elif; s.III; odc. 490; serial; Turcja 

(2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 122
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 179; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3496; telenowela TVP
18:30 Korona królów; telenowela 

historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 11/113; 

teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Piłka nożna (studio), Na żywo
20:20 Piłka nożna - Mistrzostwa Świata 

U20: Polska - Kolumbia, Na żywo
22:45 Audycje Komitetów Wyborczych
22:55 Magazyn kryminalny 997; magazyn; 

od lat 16
23:45 Ocaleni; reality show; od lat 16
00:50 Tanie Dranie – Moroz i Kłopotowski 

komentują świat; talk-show
01:35 Bez tożsamości; odc. 33; serial; 

Hiszpania (2016); od lat 16
02:25 Zaginiona; odc. 3; Francja (2015); 

od lat 16
03:30 Sprawa dla reportera
04:30 Magazyn śledczy Anity Gargas; 

/112/; magazyn

05:00 Koło fortuny; odc. 333 ed. 5; 
teleturniej

05:40 Na dobre i na złe; odc. 744; serial 
TVP

06:35 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

07:10 Na sygnale; odc. 64 „Pole rażenia”; 
serial fabularyzowany TVP

07:35 Ogrodowi (25); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 178 „Mimo 

wszystko miłość” sezon 8; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 2070; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 334 ed. 5; 
teleturniej

13:15 Miłosne potyczki; odc. 87; serial 
obyczajowy; Turcja (2016)

14:10 Na dobre i na złe; odc. 744; serial 
TVP

15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
rozdział; odc. 99 Zawiedzione nadzieje; 
część 1; serial; Niemcy (2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 516 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2172; teleturniej
17:10 Więzień miłości; odc. 63; Turcja 

(2016)
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 77 „Święta”; 

serial komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2070; serial 

obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2071; serial 

obyczajowy TVP
20:45 Europa da się lubić – 15 lat później 

(4); program rozrywkowy
22:00 Big Music Quiz (10); teleturniej 

muzyczny
23:05 Na sygnale; odc. 233 „Podróż 

poślubna”; serial fabularyzowany TVP
23:35 Kiedyś mnie znajdziesz; 

komediodramat; USA (2007); reż.:Helen 
Hunt; wyk.:Helen Hunt, Colin Firth, 
Matthew Broderick, Bette Midler; od 
lat 16

01:20 La La Poland; s.II; odc. (3); program 
rozrywkowy

01:55 Riviera; odc. 9; serial; Wielka 
Brytania (2017); od lat 16

02:50 Art Noc

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

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (755) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (756) serial 

fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(142) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (625) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (186) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (507) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2888) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (378) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (355) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (345) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2889) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (457) serial 

komediowy
20:05 Nasz nowy dom (142) reality show
21:10 Przyjaciółki (158) serial obyczajowy
22:15 Ślad (78) serial kryminalny
23:20 Mąż idealny; komedia romantyczna, 

USA 1997. Kate Mosley (Jennifer 
Aniston) pracuje w prestiżowej agencji 
reklamowej. Marzy o awansie, ale jej 
szef woli pracowników z 
ustabilizowanym życiem osobistym, 
więc samotna kobieta nie ma szans na 
karierę. Kate bardzo podoba się kolega z 
pracy Sam Mayfair (Kevin Bacon), ale 
on nie zwraca na nią uwagi. Wszystko 
się zmienia, kiedy do firmy trafia zdjęcie 
Kate siedzącej na kolanach przystojnego 
mężczyzny, Nicka (Jay Mohr). 
Dziewczyna okłamuje wszystkich, że to 
jej narzeczony. Wkrótce szef docenia jej 
rozsądek, Sam natomiast zaczyna się nią 
wyraźnie interesować…

1:35 Chirurdzy (161) serial obyczajowy
2:35 Chirurdzy (162) serial obyczajowy
3:45 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! (5681) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (4/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Zupa węgierska 

„na kaca” (5/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2461) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1050) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (939) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (702) - program
14:00 19 + (403) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (11/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (703) - program
16:30 19 + (404) - program
17:00 Szpital (940) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1051) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7813) - informacje
19:35 Sport (7796) - informacje 
19:45 Pogoda (7793) - informacje 
19:50 Uwaga! (5682) - program
20:10 Doradca smaku 10-Makaron linguine 

z owocami morza (7/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2880) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (278) – ulubiony program 

milionów Polaków – to pełna wrażeń i 
emocji gra, w której wiek, zawód oraz 
zainteresowania nie mają większego 
znaczenia. Wygrać może każdy! Na 
uczestników po eliminacji „kto pierwszy, 
ten lepszy” czeka 12 pytań. Odpowiedzi 
udzielane charyzmatycznemu 
prowadzącemu muszą być definitywne i 
ostateczne…

21:30 Kuchenne rewolucje 19 (13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

22:30 Dlaczego nie! - komedia 2007. 
Małgosia (Anna Cieślak) ucieka z 
prowincjonalnego miasteczka. Pewnego 
dnia nieoczekiwanie znajduje pracę w 
agencji reklamowej, a jej życie wykonuje 
woltę o 180 stopni. Okazuje się, że 
ambicje i talent to nie wszystko. Nowe 
wyzwania, nowe znajomości i…nowy on 
wprowadzają chaos w życie dziewczyny i 
wymagają lekkiego retuszu jej marzeń…

00:30 47 roninów - film przygodowy, 
Wielka Brytania/USA/Węgry/
Japonia 2013. W XVIII-wiecznej Japonii 
grupa roninów (samurajów bez pana) 
chce pomścić śmierć swego przywódcy. 
W roli głównej Kaia - pół Brytyjczyka, 
pół Japończyka - Keanu Reeves.

03:00 Uwaga! (5682) - program
03:25 Moc Magii (489) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 49

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 226

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
104

09:00 Rodzinny interes; odc. 5
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odcinek: Pieces Of 
You

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 6

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 7

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 20. Callen i 
Sam maja za zadanie sprawdzić grupę 
podejrzewaną o posiadanie skradzionej 
broni nuklearnej. W tym celu 
wykorzystują przybrane tożsamości. Czy 
plan się powiedzie?

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 21. Okazuje 
się, żestary znajomy agentów, którego 
uważali za zmarłego, nagle się zjawia i 
prosi o pomoc.

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 83
16:00 Rodzinny interes; odc. 5
17:00 Rodzinny interes; odc. 6
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

104. Gosię i Anitę, niegdyś przyjaciółki, 
obecnie łączy głęboka niechęć. Przestały 
się przyjaźnić, kiedy pewnego dnia ojciec 
Anity, szanowany profesor, zostawił dla 
Gosi rodzinę. Po śmierci mężczyzny 
następuje dalsza eskalacja konfliktu 
pomiędzy kobietami. Kością niezgody 
jest ukochane pianino profesora.

19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
105

20:00 Powiedz tak; komedia, Niemcy, USA 
2001. Mary Fiore (Jennifer Lopez) jest 
znakomitą organizatorką ślubów. 
Pewnego dnia przypadkowy mężczyzna 
ratuje jej życie. To przystojny i zabawny 
pediatra Steve Edison (Matthew 
McConaughey), który jak się okazuje jest 
uosobieniem samych zalet. Od tej pory 
serce Mary zaczyna bić mocniej i wierzy, 
że miłość może przytrafić się także jej…

22:00 Wygrane marzenia; komedia, USA 
2000

00:00 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
odc. 6

00:35 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 3-6

03:05 Rodzinny interes; 2019; odc. 5
04:00 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny; 

2010; odc. 10

05:40 Korona królów; odc. 185; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 65 „Majka 
podfruwajka”; serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 66 „Za późno”; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Stawka większa niż życie; odc. 6/18 
- Żelazny krzyż; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1054; serial 
TVP

09:30 Stulecie Winnych; odc. 11; serial 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94 
„Szykujemy Święta”; serial komediowy 
TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 95 „Strachy 
na lachy”; serial komediowy TVP

11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 
skecze; serial TVP

11:40 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze 
diamentów; serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VI; odc. 67 - Kozi róg; 
serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 209 - 
Nauczyciel; serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 210 - 
Reggae; serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 293 Niewinne 
lekarstwo; serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 66 „Za późno”; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VI; odc. 68 - Narracja 
negacji; serial obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VI; odc. 69 - Wiatr w 
żaglach; serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 16; 
serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 211 - 
Napad doskonały; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 9 - Aktor; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VI; odc. 70 - Seks nocy 
letniej; serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VI; odc. 71 - Dzieci 
rewolucji; serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 212 - 
Wahadełko; serial kryminalny TVP

00:05 Echo serca; odc. 12; serial TVP
00:55 Mrok; odc. 4/8 - Miłość może zabić; 

serial kryminalny TVP; od lat 16
01:55 Mrok; odc. 5/8 - Pamiętnik; serial 

kryminalny TVP; od lat 16
02:50 Stawka większa niż życie; odc. 6/18 

- Żelazny krzyż; serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1054; serial 

TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94 

„Szykujemy Święta”; serial komediowy 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2489; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – 

Niezwykłe dania z ryb; magazyn 
kulinarny

07:45 Postaw na milion; odc. 172; 
teleturniej

08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 
2 (odc. 10) - Świat oczami zwierząt; 
reportaż

09:10 Koło fortuny; odc. 492 ed. 6; 
teleturniej

09:50 Dwoje i ich boje (1); program 
rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /60/ - 
„Kwiat jedej nocy” - Alibabki

11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /118/ 
- „Niepokonani” - Perfect

11:10 Familiada; odc. 2489; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /40/; 

teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki - „Zielonogórskie 
zagłębie kabaretowe”; widowisko

13:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki - „Kabaret Hrabi”; 
widowisko

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /23/; 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII 
Festiwal Kabaretu Koszalin. „SPA 
KOSZALIN” 

18:20 Okrasa łamie przepisy – Skarb 
mazurskich jezior; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 17 - W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Słowacja 
- Liptów; magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /41/; 
teleturniej

20:30 Big Music Quiz (23); teleturniej 
muzyczny

21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy - sezon II (2)

22:30 Kabaret za kulisami – Aktor w 
kabarecie; program rozrywkowy

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.II; 
program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 491 ed. 6; 
teleturniej

01:25 Kabaretowa Mapa Polski – VIII 
Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska (1-2); program rozrywkowy

03:30 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe Przeboje Lata (1); 
program rozrywkowy

04:25 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – Edyta Górniak; 
widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (13) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (579) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Vendetta) (78) - 
program sądowy

07:55 Szpital (276) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (48/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (49/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (72/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (113/165) - program
12:45 19 + (114/165) - program
13:15 Ukryta prawda (340) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (49/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Zatruta miłość) (79) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Szef zboczeniec) (116) - program 
sądowy

16:20 Szpital (277) - program obyczajowy. 
Karetka pogotowia przywozi 20-letniego 
Rafała Sielczaka. Chłopak został 
przyłapany podczas włamania przez 
właściciela domu. Mężczyzna pobił go a 
podczas szarpaniny na 20-latka spadła 
metalowa szafka. Pacjent jest 
przytomny, ale skarży się na ból 
brzucha…

17:20 Big Brother Podwieczorek (49/64) - 
program

17:25 Prawo Agaty 3 (1) - serial 
obyczajowy

18:25 Ugotowani 13 (3/10) - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

19:30 Zakochani po uszy (73/120) - 
program

20:00 Big Brother (49/65) - program
21:00 Błękitna fala - film obyczajowy, USA/

Niemcy 2002. Młoda, robiąca karierę 
sportową surferka, ulega poważnemu 
wypadkowi…

23:15 Big Brother Nocą (40/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

23:50 Tammy - komedia, USA 2014. 
Tammy (Melissa McCarthy) ma zły 
dzień. Skasowała swój samochód, 
została zwolniona z pracy i na dodatek 
odkryła, że mąż ją zdradza Jest 
kompletnie spłukana, a jej jedyną deską 
ratunku jest babcia Pearl (Susan 
Sarandon)…

01:55 Moc Magii (489) - program 
04:05 Druga strona medalu (4/8) - talk 

show – Otylia Jędrzejczak
04:30 Druga strona medalu (6/8) - talk 

show – Jacek Olszewski

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5 
(7/13) - program lifestylowy

05:55 Co za tydzień (901) - magazyn
06:30 Ugotowani 7 (15) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (16) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę (9/12) 

- program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (9/12) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (7/10) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(3/8) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (2/13) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (8/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (4/9) - 

program 
13:20 Sztuka mięsa (8/12) - program 
13:50 Patenciary (3/8) - program 
14:25 Pogromcy medycznych mitów (5) - 

reality show 
15:25 Miłość od kuchni (1/10) - program 

rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(9/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (10) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (8/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
18:55 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 4 

(4/8) - reality show 
19:40 Ugotowani 7 (17) - program
20:15 Ugotowani 7 (18) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:50 W czym do ślubu? (7/10) - reality 

show 
21:20 Panny młode ponad miarę 2 (4/10) - 

program 
22:25 Pani Gadżet 17 (11/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje (12) 

- program rozrywkowy
23:45 Gwiazdy prywatnie 4 (6/8) - program
00:15 Pogromcy medycznych mitów (5) - 

reality show 
01:15 Subiektywny ranking naj… (4/6) - 

program 
01:45 Wiem, co kupuję (9/12) - program 

lifestylowy
02:15 Wiem, co jem 6 (7/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 4 (7/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Maja Ostaszewska 

(2/8) - talk show
03:45 W roli głównej - Kasia Cichopek 

(16/17) - talk show
04:15 W roli głównej - Tomasz Karolak 

(1/9) - talk show
04:45 Wiem, co jem 2 (12/15) - magazyn

05:35 Sportowy Wieczór 
06:05 Boks - World Boxing Super Series 

- 1/2 finału (2 - Glasgow): Taylor - 
Baranczyk 

07:05 Benefis Agnieszki Radwańskiej
07:55 Benefis Agnieszki Radwańskiej
09:05 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Polska - Niemcy
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA: 

Strassburg - 1/4F 
15:00 Legia TV
15:35 PN - MŚ U20 - studio, Na żywo
17:35 (studio) PN - Mistrzostwa świata U20 

Tahiti - Senegal, Na żywo
17:50 PN - Mistrzostwa świata U20 Tahiti - 

Senegal, Na żywo
20:15 studio - siatkówka kobiet - Liga 

Narodów: Bułgaria - Polska, Na żywo
20:20 siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Bułgaria - Polska, Na żywo
22:45 Sportowy Wieczór
23:20 PN - Mistrzostwa Świata U20 - Polska 

- Kolumbia
01:30 Hokej na lodzie NHL  skrót
02:00 Hokej na lodzie NHL, Na żywo
05:00 Nations Stories

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (13) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (36) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (20) reality show. 

Hanna i Sławomir od dziewięciu lat 
prowadzą rodzinny dom dziecka. 
Budynek, w którym mieszkają, jest 
odnowiony z zewnątrz, ale wymaga...

9:00 Septagon (48) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(39) reality show. Półfinał! Czworo 
uczestników stanie do ostatecznej 
rozgrywki przed długo wyczekiwanym 
finałem. Zawodnicy będą musieli dołożyć 
wszelkich starań, aby wydać wszystkie...

11:30 Sekrety sąsiadów (24) serial 
obyczajowy

12:00 9. miesiąc (2) serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (184) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (552) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (85) serial 

kryminalny
17:00 Joker (7) teleturniej
18:00 Septagon (49) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (553) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(308) serial kryminalny
21:00 Wojna Harta; dramat wojenny, USA 

2002
23:40 Śmierć na talerzu 2 (9) serial 

dokumentalny. Twórcy serialu próbują 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie 
nadal spożywają potrawy, które mogą 
zaszkodzić ich zdrowiu lub zabić.

0:40 Śmierć na talerzu 2 (10) serial 
dokumentalny

1:40 Transakcje za milion dolarów – Los 
Angeles 5 (7) serial dokumentalny. 
Konkurencja między agentami 
nieruchomości w Kalifornii jest 
ogromna. Widzowie poznają kulisy pracy 
specjalistów oraz ich klientów.

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. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku, które 
można kupić, nie wychodząc z domu.

06:50 Był taki dzień – 23 maja; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 23.05.1989
07:50 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

9/13; serial sensacyjny TVP
08:45 Historia Polski – Bitwa o Monte 

Cassino 1944; film dokumentalny
09:55 Po PRLu; odc. 12
10:30 Sensacje XX wieku – Tajemnica 

berlińskiego bunkra; cz. 2; cykl 
dokumentalny

11:05 Zaginiona flota Kolumba; film 
dokumentalny; USA (2010)

12:00 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 16; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 48; „Niemieckie 
porachunki”; serial TVP

13:15 Plemienna sztuka przetrwania 
2; odc. 5/6. Ofiara w puszczy; cykl 
dokumentalny; USA (2016)

14:15 Dziewicza Nowa Zelandia; odc. 4/6. 
Park Narodowy Zatoki Hauraki; serial 
dokumentalny; USA (2013)

15:10 Tajemniczy Księżyc; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2006)

16:35 Historia Polski – SKS w PRL - u; film 
dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Sprawdzimy 
każdy ślad

18:15 Taśmy bezpieki – Festiwale piosenki 
radzieckiej w PRL

18:45 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 16; cykl dokumentalny

18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
10/13; serial sensacyjny TVP

19:55 Wojna wietnamska; odc. 3/10; serial 
dokumentalny; USA (2017)

21:05 Japonia. Tajemnicze Imperium – 
Wola sioguna; 2/3; film dokumentalny; 
USA (2003)

22:05 Spór o historię – Władcy polscy: 
Stanisław Leszczyński; debata

22:45 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
muzułmanina w Azerbejdżanie

23:25 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 
2/6; serial dokumentalny; USA (2013); 
od lat 16

00:20 Sekrety wykute w kamieniu; odc. 3/8 
Teby, stolica wiecznego Egiptu (Thebes, 
the riverbanks of eternity); serial 
dokumentalny; Francja (2005)

01:20 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
berlińskiego bunkra; cz. 1; cykl 
dokumentalny

01:50 Encyklopedia II wojny światowej 
– U–booty wychodzą; cykl dokumentalny

02:20 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Sprawdzimy 
każdy ślad

02:50 Dziennik telewizyjny – 23.05.1989

6:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Tajlandia - Niemcy

8:20 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Włochy

10:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Tajlandia - Włochy

13:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Niemcy

15:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów

16:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

17:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Włochy - Niemcy

19:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

20:15 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska

22:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

23:00 Boks
1:00 Sporty walki: KSW; Relacja z gali 

zorganizowanej przez największą w 
Polsce federację zajmującą się 
promowaniem MMA. Pierwsze zawody 
pod szyldem KSW odbyły się...

3:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Tajlandia - Polska

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


