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AGATA MŁYNARSKA
Ambasadorka kanału TVN Style. W programie „EKS-TRA ZMIANA”
pomogła już wielu osobom, które z różnych powodów nie mogły 
otrząsnąć się po rozwodzie i rozstaniu z ukochaną osobą. W drugim
sezonie czekają na nią kolejne wyzwania i poruszające ludzkie historie, 
których długo nie da się zapomnieć. Na planie programu ponownie
towarzyszy Agacie ekspert HGTV Home & Garden, architekt Krzysztof 
Miruć, który pomaga jej w przygotowaniu dla bohaterów wyjątkowych 
wnętrzarskich niespodzianek. 

EKS-TRA ZMIANA, PREMIERA 1 KWIETNIA,
PONIEDZIAŁEK, GODZ. 22:25

MAJA SABLEWSKA
Metamorfozy to jej specjalność, a na wiosnę na pewno warto odświeżyć 
swoją garderobę. Dobrze wiedzieć też jak odpowiednio ubrać się na różne 
okazje. Co wypada założyć na obiad do teściów? Jak powinien wyglądać 
mężczyzna w pracy? Programy Mai Sablewskiej od kilku sezonów cieszą 
się ogromną popularnością wśród widzów TVN Style. Dlaczego na planie 
odwiedzili ją Tomasz Niecik i Iwona Węgrowska?

SABLEWSKA O STYLU. NA OKAZJE,
PREMIERA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZ. 12:15

KATARZYNA BOSACKA
W „CO NAS TRUJE” Katarzyna Bosacka sprawdza co kupować i jeść,
żeby żyć, a czego unikać, żeby się nie truć. Dziennikarka wytropi każde 
oszustwo producentów i bez ogródek opowiada o tym, co nam szkodzi! 
Prowadząca odwiedza też polskie rodziny i sprawdza, co kryje się w ich 
szafkach i lodówkach. Wraz z pomocą specjalistów uświadamia,
podpowiada oraz doradza, co nasi bohaterowie powinni wykluczyć
ze swojego życia i jadłospisu! 

CO NAS TRUJE, PREMIERA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
O GODZ. 11:30

TVN STYLE
TVN Style to od siedmiu lat najchętniej oglądana kobieca stacja 
lifestylowa w Polsce. W swojej bogatej i różnorodnej ofercie
programowej pokazuje wszystkie oblicza życia kobiet. Do grona 
prowadzących TVN Style należą między innymi: ambasadorka 
kanału Agata Młynarska, Anna Nowak-Ibisz, Urszula Chincz, 
Katarzyna Bosacka, Magda Mołek oraz Izabela Janachowska.
W nowej ofercie programowej stacji widzowie znajdą aż sześć 
wiosennych nowości!
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URSZULA CHINCZ
Gospodyni dwóch programów na antenie TVN Style. W „NOWEJ MISJI
RATUNKOWEJ” Ula postawi na wiosenne porządki. Lodówka w szafie, 
dywan, który nigdy nie był odkurzany, czy zestaw 20 czapek jesiennych 
dla dwójki dzieci przyprawią ją o prawdziwy zawrót głowy. W każdym
z domów prowadząca zaangażuje do sprzątania uczestników programu, 
jednak ostateczna metamorfoza będzie dla nich niespodzianką. A kogo 
odwiedzi Ula w kolejnym sezonie „GWIAZD PRYWATNIE”? Niezależnie czy 
będą to luksusowe wille, apartamenty w drapaczach chmur,
czy nowoczesne kawalerki – dom jest tu jedynie pretekstem
do poruszających rozmów. Czego tym razem dowiemy się o gwiazdach
z pierwszych stron gazet? Jak mieszkają Margaret, Agata Młynarska, 
Tomasz Niecik czy Daria Ładocha?

NOWA MISJA RATUNKOWA, PREMIERA W KAŻDĄ SOBOTĘ 
O GODZ. 16:40

GWIAZDY PRYWATNIE, PREMIERA 17 KWIETNIA, ŚRODA, 
GODZ. 22:25 

ANNA NOWAK-IBISZ
„PANI GADŻET” to jej drugie imię. Nikt tak jak ona nie potrafi odnaleźć 
się w gąszczu różnego rodzaju produktów i wybrać te, które zachwycają
i są przydatne. To już siedemnasty sezon jej programu, a ona nie ma 
dość! Dlatego postanowiła ruszyć w Polskę i nagrać kolejny. W „TAK 
POWSTAJE” odkrywa niezwykły świat fabryk i przygląda się, jak powstają 
otaczające nas przedmioty codziennego użytku. Na pierwszy ogień poszły 
szminki i filtry do wody. Anna Nowak-Ibisz z charakterystycznym dla 
siebie profesjonalnym zacięciem będzie zadawać pytania, sprawdzać
i testować.

PANI GADŻET, PREMIERA W KAŻDY CZWARTEK
O GODZ. 22:25

TAK POWSTAJE, PREMIERA 30 MARCA, SOBOTA,
GODZ. 16:10

MAGDA MOŁEK
To już 22. sezon programu Magdy Mołek! U niej gość jest zawsze „W ROLI 
GŁÓWNEJ”. Dziennikarka jak nikt potrafi zadawać nietypowe pytania
i słuchać. Uwielbia też, kiedy rozmówcy ją zaskakują. W kolejnej serii 
programu na rozmowę z Magdą dali namówić się między innymi: Edyta 
Górniak, Paweł Domagała, Magdalena Cielecka, Wojciech Mann czy Aida 
Kosojan-Przybysz.

W ROLI GŁÓWNEJ, PREMIERA W KAŻDĄ ŚRODĘ,
GODZ. 22:25
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POGROMCY MEDYCZNYCH MITÓW
Audycja na podstawie oryginalnego formatu telewizyjnego „Trust me,
I’m a Doctor” dystrybuowanego przez BBC Studios.

Wszyscy zgadzamy się, że zdrowie jest najważniejsze! W społeczeństwie 
krąży wiele teorii na temat tego, co służy naszemu organizmowi.
Jak się w tym wszystkim odnaleźć, nie zwariować, a przede wszystkim 
nie zachorować?! W nowym programie ekipa specjalistów obali mity
krążące wokół tematyki zdrowotnej. Eksperci w prosty i przejrzysty 
sposób podzielą się z widzami swoją fachową wiedzą. Niejednemu
z nas pomogą otworzyć oczy i poprawić jakość życia.

DR N.MED.
EWA KEMPISTY–JEZNACH
Jedyny w Polsce lekarz medycyny męskiej z międzynarodowym
certyfikatem Lekarza od Zdrowia Mężczyzn (Mannerarztin CMI).
Jest założycielką Poradni Medycyny Zdrowia Mężczyzn w Polsce 
Swissmed Gdańsk, Kliniki Wellness z Medycyną Męską w Szpitalu
Medicover w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Promocji
Medycyny Męskiej „Achilles", a także współorganizatorką
Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Mężczyzn w Szwecji.
Autorka książek: „Książka tylko dla mężczyzn” i „Testosteron klucz
do męskości”.

DR N.MED. TOMASZ WASYŁYSZYN
Dermatolog zajmujący się naukowo łysieniem plackowatym. W czasie 
wolnym od leczenia doktor Wasyłyszyn jest liderem nowofalowej kapeli 
Cytadela, która na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia znana była 
jako legenda rodzimego undergroundu. Obecnie przeżywa drugie życie, 
powróciwszy w 2018 roku na rynek muzyczny brawurową płytą
„Do źródeł mroku”.

DR ŁUKASZ DURAJSKI
Lekarz rezydent specjalizujący się w dziedzinie pediatrii w Klinice
Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach na świecie
podczas praktyk (odbywanych w trakcie studiów), między innymi we
Włoszech, Grecji, Peru i Ghanie. Przewodniczący Zespołu ds. szczepień 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jego pasją jest medycyna
podróży oraz popularyzacja wiedzy na temat szczepień.

DR NAUK BIOLOGII MEDYCZNEJ
PATRYCJA SZACHTA
Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów
doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób
Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest autorką
licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych 
oraz wykładowcą na konferencjach dla lekarzy, dietetyków, a także
pacjentów. Na co dzień pełni funkcję dyrektor ds. naukowych w Centrum 
Medycznym VitaImmun w Poznaniu.  

POGROMCY MEDYCZNYCH MITÓW,
PREMIERA W KAŻDĄ SOBOTĘ, GODZ. 22:15
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SYLWIA GOŁĘBIEWSKA
I PAULINA PASTUSZAK
Otworzenie własnego salonu kosmetycznego to dla wielu osób spełnienie 
marzeń. Utrzymanie się w tym biznesie to zupełnie inna bajka!
Prowadzące program Paulina Pastuszak i Sylwia Gołębiewska ruszą
w Polskę, żeby ratować zmagające się z kłopotami gabinety manicure. 
Ekspertki przyjrzą się jak funkcjonują salony, zdiagnozują ich kluczowe 
problemy i wprowadzą plan naprawczy. Będzie się działo! 

KOSMETYCZNE REWOLUCJE, PREMIERA W MAJU

ANNA ORSKA
Niezwykła artystka, który tworzy biżuterię, inspirując się przedmiotami 
codziennego użytku i wierzeniami kultur z najodleglejszych zakątków 
świata. Chęć wykorzystywania nietypowych komponentów do tworzenia 
ozdób co roku prowadzi ją w inne miejsce. Tym razem wspólnie z TVN 
Style wybrała się do meksykańskiego miasteczka San Martin Tilcajete, 
które znane jest z tradycji rzeźbienia w drewnie kopalowym. Czy Annie 
uda się opanować sztukę malowania antycznych wzorów zapoteckich 
Indian? Czego jeszcze nauczy się od lokalnych rzemieślników? 
Jak będzie wyglądała biżuteria Orskiej zainspirowana wyjazdem
do Meksyku?

PREMIERA DOKUMENTU W MAJU

DR MAREK SZCZYT
W swoim nowym programie doktor Marek Szczyt, jeden z najlepszych 
chirurgów plastycznych w Polsce, spotka się z kolejnymi pacjentami.
Czy uda mu się pomóc Patrycji z asymetrią twarzy, Sandrze z odstającymi 
uszami oraz Paulinie z lewostronnym porażeniem ciała i zanikiem mięśni 
w jednej z łydek? Nie mamy wątpliwości, że doktor Szczyt i jego lekarze 
specjaliści zrobią wszystko, by odmienić życie bohaterów programu.

POWRÓT DOKTORA SZCZYTA, PREMIERA W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ, GODZ. 22:15
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IZABELA JANACHOWSKA
Ambasadorka TLC. Wiosną na antenie kanału możemy oglądać ją
w programie „PANNY MŁODE PONAD MIARĘ”. 
W swoich audycjach telewizyjnych pomogła już setkom bohaterek, które 
miały problem z doborem właściwego stroju na ten jeden, najważniejszy 
dzień w życiu. To właśnie u niej każda narzeczona czuje się wyjątkowo 
i w komfortowych warunkach może stworzyć swoją wymarzoną ślubną 
stylizację. Pod fachowym okiem Izy ma szansę przymierzyć kilka modeli
i wybrać ten, w którym czuje się najlepiej. 

PANNY MŁODE PONAD MIARĘ, PREMIERA W KAŻDY 
WTOREK, GODZ. 21:30

GOK WAN
Uwielbiany brytyjski stylista i projektant przyjechał do naszego kraju,
aby pomóc przyszłym pannom młodym w wyborze ich jedynej
i wymarzonej sukni ślubnej. Mamy niesamowite szczęście! Polska
to poza Wielką Brytanią jedyne miejsce na świecie, gdzie Gok nagrywa 
swoje programy. Jego charyzma, temperament, wiedza i doświadczenie 
to cechy, które na pewno przydadzą się każdej narzeczonej
przy podejmowaniu decyzji o stroju na jeden z najważniejszych dni w jej 
życiu. Nikt tak jak Gok Wan nie potrafi znaleźć drogi do serca kobiety, 
podpowiedzieć co pasuje do jej osobowości i co jest dobre do konkretnej 
figury. Ten słynny pasjonat mody ma także unikalny dar tworzenia
fantastycznych kreacji, w których jeden drobny szczegół sprawia,
że każda bohaterka programu od razu czuje się wyjątkowo. Tylko czy 
panny młode go posłuchają? Tu liczy się jeszcze zdanie rodziny, teściowej 
i przyjaciółek. Jedno jest pewne – emocje gwarantowane! Program 
„Salon sukien ślubnych  Goka” jest oparty na amerykańskim formacie 
„Say yes to the dress”.
 

SALON SUKIEN ŚLUBNYCH GOKA, PREMIERA 7 MAJA, 
WTOREK, GODZ. 21:30

TLC
TLC to coś więcej niż telewizja. TLC jest jak najlepsza
przyjaciółka. Autentyczna, zaskakująca i inspirująca. Jest 
zawsze blisko swoich widzów. Z pasją pokazuje jak naprawdę 
wygląda rzeczywistość. Nie boi się rozmawiać na trudne tematy. 
Nie ocenia i akceptuje widzów takimi, jakimi są. Można się z nią 
pośmiać i oderwać od codziennych obowiązków.
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DOROTA SZELĄGOWSKA
Ambasadorka kanału HGTV Dorota Szelągowska kocha zmiany. Ciągle 
coś przestawia, maluje, remontuje. W drugim sezonie swojego programu 
przeprowadzi metamorfozy kolejnych pomieszczeń, które dzięki niej 
staną się nie tylko ładne, ale również funkcjonalne.
Tu liczy się przede wszystkim dobry pomysł! Prowadząca zdradzi widzom 
proste patenty na kreatywne zmiany w ich otoczeniu. Macie ochotę coś 
wyremontować? To do dzieła!

Dorota Szelągowska pojawi się także na antenie TVN Style w programie 
„TU JEST PIĘKNIE”. Pokaże widzom najbardziej niezwykłe miejsca
na wypoczynek w całym kraju. Znając Dorotę, na pewno znajdzie coś
wyjątkowego, gdzie nie tylko można oderwać się od codzienności,
ale także poznać ciekawych ludzi i ich pasje. 

DOROTA INSPIRUJE, PREMIERA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ, 
GODZ. 22:00

TU JEST PIĘKNIE, PREMIERA W MAJU

KRZYSZTOF MIRUĆ
Architekt Krzysztof Miruć prowadzi jeden z najchętniej oglądanych
programów na antenie HGTV Home & Garden. Wkracza do akcji wszędzie 
tam, gdzie właścicielom brakuje pomysłu na remont i kompletnie nie 
wiedzą jak się za niego zabrać. W granicach budżetu ustalanego
ze zleceniodawcą pomaga przeprowadzić całkowitą metamorfozę
kłopotliwego pomieszczenia. Analizuje jego wady i zalety. Jeśli trzeba, 
zerwie podłogę i dach. Wszystko po to, żeby naprawić niedoróbki i błędy 
popełnione przez poprzednich fachowców. Przesunie ściany, położy nową 
farbę. Na koniec wybierze odpowiednie meble i dodatki. Dzięki jego
nietuzinkowym pomysłom, każde wyremontowane pomieszczenie będzie 
nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, a właściciele zaniemówią
z wrażenia.

ZGŁOŚ REMONT, PREMIERA W KAŻDĄ SOBOTĘ,
GODZ. 22:00

HGTV
HGTV Home & Garden ma tylko dwa lata, a już jest drugim
najchętniej oglądanym kobiecym kanałem lifestylowym
w Polsce. Widzowie godzinami mogą oglądać oszałamiające 
metamorfozy wnętrz i ogrodów oraz poszukiwania wyjątkowych 
nieruchomości na całym świecie. O sukcesie HGTV Home & 
Garden decyduje nie tylko bogata oferta programowa,
ale przede wszystkim ludzie.



9

MAJA POPIELARSKA
To dla Mai bardzo ważny rok. Jej program „NOWA MAJA W OGRODZIE” 
obchodzi wyjątkowy jubileusz. Prowadząca HGTV już od 15 lat doradza 
widzom jak dbać o ogrody i przemierza cały kraj w poszukiwaniu
najpiękniejszych zielonych przestrzeni. Prowadząca mówi o sobie,
że wychowała się  w ogrodzie. Jaśminowiec, floksy, bez... Wystarczy już 
sam ich zapach, żeby przywołać u niej ciepłe wspomnienia z dzieciństwa. 
Widzowie kochają ją za naturalność, ciepło, wiedzę i niegasnącą pasję. 
Nikt tak jak ona nie potrafi opowiadać o roślinach w tak hipnotyzujący 
sposób. W jej programach znajdują coś dla siebie zarówno doświadczeni 
miłośnicy przyrody, jak i ogrodowi nowicjusze.

NOWA MAJA W OGRODZIE, PREMIERA W KAŻDĄ 
NIEDZIELĘ, GODZ. 9:20

DOMINIK STRZELEC
Profesjonalny projektant ogrodów, który nawet z najmniejszej zielonej 
przestrzeni potrafi wyczarować prawdziwe cuda. On i jego niezastąpiona 
ekipa potrzebują zaledwie kilku dni i niewielkiego budżetu, aby ogród
w katastrofalnym stanie stał się wymarzonym miejscem, w którym 
można siedzieć godzinami. Rośliny wreszcie będą posadzone tam gdzie 
trzeba, a każdy z domowników znajdzie w ogrodzie coś dla siebie. Jedno 
jest pewne! Tych fachowców nie zniechęci żadne wyzwanie, a ich
metamorfozy zaskoczą nie tylko widzów! Program „POLOWANIE NA 
OGRÓD” jest oparty na popularnym formacie amerykańskim
„Yard Crashers”.

POLOWANIE NA OGRÓD, PREMIERA 14 KWIETNIA,
NIEDZIELA, GODZ. 10:30

MIRELLA FIRCHAŁ-KĘPCZYŃSKA
I MARCIN KĘPCZYŃSKI
Para w domu, para w pracy, para w remont! Małżeństwo pracujące razem 
to nie jest dobry pomysł?! Nic bardziej mylnego! Mirella i Marcin to duet 
idealny. Ona jest projektantką wnętrz z wieloma nietuzinkowymi
pomysłami. On sprawia, że jej wyobrażenia stają się rzeczywistością. 
Wspólnie radzą sobie ze wszystkimi przeszkodami. Nierówne ściany,
rozpadające się meble czy wadliwe instalacje to dla nich żaden problem. 
Mirella i Marcin z każdego pomieszczenia potrafią wyczarować miejsce 
dopasowane do potrzeb wszystkich domowników. I to na jakich zasadach! 
Każdą metamorfozę muszą przygotować tylko w trzy dni.
To nie wszystko! Z budżetem też nie poszaleją. Na wszystko mają
jedynie dziesięć tysięcy złotych. Mirella i Marcin uwielbiają
wnętrzarskie wyzwania.

PARA W REMONT, PREMIERA 21 KWIETNIA,
NIEDZIELA, GODZ. 15:30
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DARIUSZ WARDZIAK
Najsłynniejszy stolarz w Polsce, który pracuje w zawodzie od ponad 20 
lat. W swoim programie „DAREK SOLO” stara się uciekać od szablonów
i wdrażać własne pomysły, aby w niepowtarzalny sposób zmieniać
wnętrza swoich klientów. Chęć do tworzenia oryginalnych mebli 
odziedziczył po dziadku, który również zajmował się stolarstwem.
Darek jest także nieodłącznym towarzyszem Doroty Szelągowskiej,
z którą występuje w takich programach, jak: „Domowe rewolucje”
czy „Dorota inspiruje”.

DAREK SOLO, PREMIERA W MAJU

MACIEJ MINDAK
Jeden z najlepszych agentów nieruchomości w Polsce, który pomaga
bohaterom programu „HOUSE HUNTERS – POSZUKIWACZE DOMÓW” 
znaleźć ich wymarzone lokum. To idealny program nie tylko dla tych, 
którzy chcą zmienić swoje miejsce zamieszkania, ale także tych, którzy 
szukają inspiracji i uwielbiają podglądać, jak wyglądają domy innych 
ludzi. Maciej Mindak działa na rynku nieruchomości już od ponad 10 lat. 
Dzięki niemu widzowie HGTV mogą zapoznać się z pełnym przekrojem 
polskich nieruchomości nie ruszając się sprzed telewizora!

HOUSE HUNTERS – POSZUKIWACZE DOMÓW,
PREMIERA W KAŻDY CZWARTEK, GODZ. 22:00

IZABELA SZARMACH
I OLGA PIÓRKOWSKA
Iza i Olga to nie tylko siostry i przyjaciółki, ale też zgodne wspólniczki
od ponad 10 lat! Wspólnie oddają się pasji pracy z miejską przestrzenią, 
tą małą i dużą, nadając nowe życie ogrodom. Ich praca to również kontakt 
z ludźmi – żadna z nich nie wyobraża sobie korporacyjnej pracy przy 
biurku. W projektowaniu ogrodów cenią przede wszystkim minimalizm; 
wierzą, że mniej znaczy więcej. Dodatkowo ma być funkcjonalnie, ładnie 
i z sensem. W ich zielonych metamorfozach nie znajdziecie przepychu
i nudy, za to poznacie ciekawe patenty  oraz sztuczki ze świata
ogrodnictwa.

WYMARZONE OGRODY, PREMIERA W CZERWCU
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MAGDA GESSLER 
Ambasadorka kanału Food Network. Widzowie będą mieli niezwykłą 
okazję zobaczyć ją w zupełnie nowej roli! Najbardziej znana
restauratorka odwiedzi oryginalne restauracje oraz genialnych szefów 
kuchni w programie „ODKRYCIA MAGDY GESSLER”! To nie wszystko!
Na fanów czeka również już czwarty sezon „SEXY KUCHNI MAGDY 
GESSLER”, a w nim zniewalające dania, które rozpalają zmysły
i są prawdziwą ucztą dla podniebienia! Rozgrzejemy telewizory
do czerwoności!

SEXY KUCHNIA MAGDY GESSLER, PREMIERA 21
KWIETNIA, NIEDZIELA, GODZ. 11:45

ODKRYCIA MAGDY GESSLER, PREMIERA W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ, GODZ. 11:45

ROBERT MAKŁOWICZ
Dziennikarz, krytyk kulinarny i smakosz. Jest niezastąpionym
przewodnikiem po kulinarnej mapie świata. Od ponad 20 lat odkrywa
wyjątkowe miejsca i ukazuje związki kuchni z kulturą i historią. W swoim 
programie przedstawia świat z zupełnie innej perspektywy. To właśnie 
dzięki niemu Polacy poznają nowe smaki i mają szansę na spróbowanie 
fenomenalnych dań. W nowych odcinkach programu „MAKŁOWICZ
W DRODZE” prowadzący zabierze widzów w fascynującą podróż
na półwysep Istria, do Belgii i Norwegii!

MAKŁOWICZ W DRODZE, PREMIERA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ, 
GODZ. 10:45

TADEUSZ MÜLLER
Miłość do gotowania odziedziczył w genach. Z wykształcenia psycholog, 
który na co dzień zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem food conceptów. 
Syn Magdy Gessler w swoim nowym programie „Z GRUNTU ZDROWO” 
udowodni, że polskie warzywa i owoce to bezcenne źródło zdrowia
i nieskończona inspiracja do tworzenia pysznych potraw. Tadeusz
pojedzie na pola, by przekonać się na własne oczy, jak wyglądają uprawy, 
a w swojej kuchni pokaże przepisy na dania, które będą prawdziwymi 
bombami witaminowymi. 

Z GRUNTU ZDROWO, PREMIERA 5 MAJA

FOOD NETWORK
Najlepsza w Polsce stacja kulinarna, która co chwilę bije
kolejne rekordy oglądalności. Razem z Food Network widzowie 
mają szansę spróbować nowych smaków zarówno lokalnych,
jak i tych z różnych zakątków świata. To kanał, który inspiruje
i zapewnia doskonałą rozrywkę. W gronie prowadzących Food 
Network można znaleźć najważniejsze nazwiska z kulinarnej 
mapy Polski.



ANNA MAKOWSKA
Znana jako Doktor Ania. Z wykształcenia doktor nauk farmaceutycznych 
oraz pedagog. Na co dzień prowadzi bloga, na którym analizuje składy 
różnych produktów spożywczych. Autorka książki o smart shoppingu. 
W programie „ZDROWO DLA ODMIANY” pomoże kobietom walczyć z ich 
słabościami i niezdrowymi nawykami. Podpowie jak świadomie robić 
zakupy, by wybrać pełnowartościowe produkty i nie poddawać się
marketingowym obietnicom producentów żywności. Doktor Ania wraz
z bohaterkami wybierze się do sklepu, doradzi im jak zmienić jadłospis
i porzucić stare nawyki. W kuchni wesprze ją Daria Ładocha.

ZDROWO DLA ODMIANY, PREMIERA W LIPCU

WALENTY KANIA
Z wykształcenia jest technologiem żywności i zootechnikiem.
Ten pasjonat gotowania i koneser wszelkich jedzeniowych osobliwości 
uwielbia podróże. Jest autorem książek kulinarnych, a także 
właścicielem słynnego food trucka, który podbija serca prawdziwych 
smakoszy. Bycze jądra, jedwabniki, mózg wieprzowy, a może
muchomory? Prowadzący program „KUCHNIA DLA ODWAŻNYCH”, 
Walenty Kania potrafi przygotować z tych produktów prawdziwą ucztę! 
Jakie przysmaki czekają na widzów w drugiej serii?

KUCHNIA DLA ODWAŻNYCH, PREMIERA 18 KWIETNIA, 
CZWARTEK, GODZ. 20:45

KUBA WINKOWSKI
W 2018 roku wygrał jeden z najbardziej prestiżowych konkursów
w Wielkiej Brytanii – National Chef of the Year, którego laureatem był 
m.in. Gordon Ramsey. Gotowania uczył się przez trzy lata w Broadstairs 
w Wielkiej Brytanii. W tym czasie pracował m.in. w Pałacu Buckingham 
dla samej królowej. Od 15 lat mieszka w Anglii, a w ostatnim roku zrzucił 
aż 30 kg! W programie „KUBA WINKOWSKI – NAJLEPSZY BRYTYJSKI 
SZEF KUCHNI” wraz z widzami odwiedzimy prowadzoną przez niego 
brytyjską restaurację. 

KUBA WINKOWSKI – NAJLEPSZY BRYTYJSKI SZEF 
KUCHNI, PREMIERA 7 KWIETNIA, NIEDZIELA, GODZ. 14:15
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MARTYNA WOJCIECHOWSKA 
Ambasadorka kanału Travel Channel. Podróżniczka, dziennikarka
i poszukiwaczka przygód. Nieustannie inspiruje widzów i udowadnia im, 
że niemożliwe nie istnieje. W zeszłym roku obchodziła okrągły jubileusz 
programu „Kobieta na krańcu świata”. W Travel Channel emitowane były 
jej programy „10/10”, „Martyna na krańcu świata” oraz „Być jak Martyna 
Wojciechowska”. Jej życie to gotowy materiał na film. Czym jeszcze 
zaskoczy widzów?

JAKUB PORADA
Prezenter telewizyjny, dziennikarz, podróżnik i autor książek. W nowym 
cyklu „PORADA NA WEEKEND” zaprezentuje widzom najciekawsze
i niepospolite miejsca na krótkie wypady. Już wiosną wybierze się
na malownicze Podlasie, spędzi fiński weekend w… Karkonoszach,
a nawet, niczym na Marsie, wyląduje w Bieszczadach, gdzie przenocuje
w nowoczesnej kopule sferycznej!

PORADA NA WEEKEND, PREMIERA 29 KWIETNIA,
PONIEDZIAŁEK, GODZ. 18:20

JUSTYNA NAGŁOWSKA
Absolwentka reżyserii, influencerka, a prywatnie narzeczona Borysa 
Szyca, specjalnie dla widzów Travel Channel odkryje nowe oblicze
turystycznych kierunków! „MÓJ PRZEWODNIK PO…” to zestawienie
10 kapsuł pełnych informacji na temat poszczególnych wakacyjnych
destynacji. Prowadząca pokaże najciekawsze atrakcje, odwiedzi kultowe 
sklepy i kafejki, skosztuje lokalnych potraw, a także zobaczy miejsca, 
gdzie widoki zapierają dech w piersiach.

MÓJ PRZEWODNIK PO....

TRAVEL CHANNEL
Podróżować można na wiele sposobów. Dla jednych to pomysł 
na życie, dla innych liczą się przede wszystkim wakacyjne 
wypady. To także próbowanie nowych smaków oraz poznawanie 
niesamowitych osób spotykanych po drodze. Tak jest właśnie
w Travel Channel. Tutaj świat tworzą ludzie i ich wyjątkowe
historie. 
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KAZIMIERZ SOWA
Duchowny, dziennikarz i publicysta. Zabierze widzów na wyprawę tropem 
słynnych miejsc związanych z różnymi religiami. Co papież Franciszek 
jada na śniadanie i kto układa dla niego jadłospis? Czy ciała niektórych 
świętych naprawdę nie ulegają rozkładowi? Dlaczego nie każdy może
pojechać do Mekki?  Na te oraz na wiele innych pytań odpowie
premierowy cykl „ŚWIĘTE MIEJSCA”!

ŚWIĘTE MIEJSCA, PREMIERA 20 CZERWCA

OLGA BUŁAWA
Miss Polski 2018, stewardesa i jedna z bohaterek serii „NO TO LECĘ!”. 
Nowy program Travel Channel przybliża widzom zawód stewardesy
i stewarda! Jak wygląda ich codzienna praca na pokładzie?
Ile kilometrów w ciągu rejsu pokonują pieszo? Gdzie śpią podczas długich 
lotów? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie właśnie w naszym 
programie! Bohaterowie zabiorą widzów w swoje ulubione miejsca
i pokażą światowe stolice swoimi oczami.

NO TO LECĘ!
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