
JESIEŃ 2020
OFERTA PROGRAMOWA



JESIEŃ 2020
OFERTA PROGRAMOWA



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

KRÓLESTWO KOBIET

OBSADA: Krystyna Janda (Ineza), Gabriela  Muskała (Gabi), Karolina  Gruszka (Olga), Aleksandra Adamska 
(Wera), Justyna Schneider (Dominika), Artur Żmijewski (Robert), Jan Peszek (Szpak), Rafał Maćkowiak (Marian), 

Szymon Piotr Warszawski (Klaudiusz) i inni.

„Królestwo kobiet” to komedia, w której płeć piękna przejmuje kontrolę! Cztery różne kobiety łączy przewrotny los 
− przez jednego mężczyznę wpadają w sam środek kryminalnej intrygi. Zdane tylko na siebie, będą musiały stawić 

czoło światu. Miłość, przyjaźń, zbrodnia, wielkie pieniądze i duża dawka ostrego humoru to dopiero początek! 

Wera, Ineza i Gabi to zwyczajne kobiety szukające miłości, rodzinnego szczęścia i spełnienia. Dzięki Robertowi obecna 
żona, była żona oraz kochanka mają zapewnione spokojne i dostatnie życie. Niespodziewany zgon „mężczyzny ich życia” 
sprawia, że świat staje na głowie. W spadku, zamiast majątku, otrzymują firmę i… długi u miejscowego gangstera. 
W jednej chwili znajdują się w samym centrum przestępczych porachunków. Co więcej, pojawia się jeszcze ta czwarta 

– Olga, tajemnicza nieznajoma, którą też coś łączyło z Robertem.

Dostojna Ineza, piękna i młoda Wera, dobrotliwa Gabi i intrygująca Olga szybko muszą znaleźć wspólny język i zjednoczyć 
siły, bo tylko razem są nie do pokonania. A przed nimi nie lada wyzwania! Na ich drodze stanie bezwzględny gangster 
oraz przebiegły detektyw ubezpieczeniowy. Chcąc zwyciężyć, będą musiały wykazać się pomysłowością, sprytem oraz 

umiejętnością nawiązywania niecodziennych sojuszy. Czy sobie poradzą? 

ND 21:30 
OD 18 PAŹDZIERNIKA
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„Królestwo kobiet” jest autorskim projektem stacji TVN. Reżyserami są Maciej Bochniak (odcinki 1−6) i Michał Gazda 
(odcinki 7 − 8), a autorem zdjęć Paweł Flis.  Zespół scenarzystów pod nadzorem Kaśki Śliwińskiej-Kłosowicz tworzą: 
Hanna Węsierska, Dana Łukasińska, Karolina Szymczyk-Majchrzak i Wojciech Saramonowicz, za scenografię odpowiada 
Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy − Magdalena Sekrecka i Małgorzata Skorupa, zaś za charakteryzację 

− Jolanta Madejska-Witek. Kierownikiem produkcji jest Krzysztof Łojan, a producentem Tomasz Blachnicki.
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USTA USTA

ND 21:30 
OD 6 WRZEŚNIA

OBSADA: Paweł Wilczak (Adam), Wojciech Mecwaldowski (Piotrek), Magdalena Popławska (Agnieszka), Sonia 
Bohosiewicz (Iza), Marcin Perchuć (Krzysztof), Wiktoria Filus (Sara, narzeczona Adama), Anna Czartoryska 
-Niemczycka (Magda), Magdalena Walach (Alex), Roman Frankl (Robert Eichental), Maciej Marcin Tomaszewski 
(Leon, syn Adama), Olga Rayska i Aniela Płudowska (Zuzia i Zosia, córki Agnieszki i Krzysztofa), Łukasz Gawroński 
(Adaś Junior, syn Izy i Piotrka), Oliwia Ogorzelska (Maja, córka Izy), Cezary Kosiński (Oskar), Paweł Koślik (Wojtek), 

Zygmunt Malanowicz (Tadeusz), Piotr Grabowski (Andrzej), Aleksandra Justa (Iwona) i Mateusz Damięcki (Michał).

Inteligentny dowcip, świetne aktorstwo i fenomenalna muzyka – tak wszyscy wspominają serial „Usta usta”. Tęsknili 
zarówno widzowie, jak i aktorzy. TVN zdecydował się więc na wielki powrót! Na ekran wracają ci sami bohaterowie, 

ale w zupełnie nowym momencie ich życia.

Produkcja w przełomowy sposób opowiada o życiowych dylematach trzech par. Serial zadebiutował na antenie TVN 10 lat 
temu i doczekał się 3 sezonów. Poszukiwania idealnej połówki, miłość, zdrada, ucieczka od rutyny – to problemy, z którymi 
musieli zmierzyć się jego bohaterowie. Dziś to nadal pełna uroku, a przy tym bardzo życiowa historia o uniwersalnych 

wartościach i ponadczasowej przyjaźni.

Głównych bohaterów, mimo wielu różnic, łączy prawdziwa przyjaźń. Choć życie każdego poszło w innym kierunku, 
są zgraną paczką, rozumieją się w pół słowa, potrafią razem śmiać się i wspierać, kiedy trzeba.

NOWOŚĆ
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Adam pracuje na kontrakcie w Stanach Zjednoczonych. Gdy wraca do Warszawy informuje przyjaciół, że czternaście lat 
po śmierci swojej ukochanej żony Julii (Magdalena Różczka), planuje ślub ze znacznie młodszą od siebie Sarą. 
Nie wszyscy będą jednak tak podekscytowani jak on... Czy w tej sytuacji zdecyduje się na powrót do Bostonu? 

A może postanowi zostać i popracować nad zaniedbanymi relacjami z synem?

Iza i Piotrek, pomimo że mają za sobą wiele wzlotów i upadków, wciąż są razem. Ich małżeństwo w ostatnim czasie 
pogrąża się jednak w kłopotach. Piotrek ma co prawda dwie prace (jest taksówkarzem i opiekunem seniorów), jednak 
trudno mu związać koniec z końcem. Załamuje się i wpada w prawdziwą depresję. Przed parą także trudna rozmowa 

z córką Mają o jej biologicznym ojcu.

Z kolei Agnieszka i Krzysztof nawet po rozwodzie pozostają w bliskich stosunkach. Byli małżonkowie będą musieli nie 
tylko poradzić sobie z wychowaniem dorastających córek, ale też uporać się z własnymi problemami. U Krzysztofa oprócz 
kryzysu związku z obecną żoną, Alex, nawarstwią się kłopoty w pracy. Biznesmen zostanie nawet oskarżony o oszustwo, 
co fatalnie się dla niego skończy. W życiu Agnieszki pojawi się natomiast nowy, starszy od niej mężczyzna, a potem kolejny, 

tym razem dużo młodszy.

Czwarty sezon serialu „Usta usta” to 6 nowych odcinków, które będziemy mogli oglądać już od września w TVN 
i na Playerze, gdzie dostępne są także trzy pierwsze sezony produkcji.

Nad projektem pracuje Zespół Produkcji Fabularnej, który nadzoruje Marta Grela-Gorostiza. Scenarzystką polskiej 
adaptacji serialu jest Katarzyna Krzysztopik, reżyserem Bartosz Ignaciuk, a autorem zdjęć Paweł Figurski. 
 Muzykę komponuje Marcin Macuk. Kierownikiem produkcji serialu „Usta usta” jest Przemysław Malec, a producentami 

Wojciech Bockenheim i Oriana Kujawska.
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SZADŹ

WT 21:30 
OD 13 PAŹDZIERNIKA

OBSADA: Maciej Stuhr (Piotr Wolnicki), Aleksandra Popławska (Agnieszka Polkowska), Bartosz Gelner (Tomasz 
Mrówiec), Anna Cieślak (Monika Wolnicka), Zofia Domalik (Ewa Banach), Emma Giegżno (Jola), Cezary Łukaszewicz 

(Wojciech Błaszak), Mirosław Zbrojewicz (Włodek Suzin) i inni.

Hit Playera już jesienią na antenie TVN! Mroczna historia seryjnego mordercy i uwikłanej w śledztwo 
komisarz była najchętniej oglądaną produkcją serwisu tej wiosny. „Szadź”, serial na podstawie powieści Igora 
Brejdyganta, to nietypowe połączenie thrillera i kryminału z wyjątkowymi kreacjami aktorskimi Macieja Stuhra 

i Aleksandry Popławskiej. 

W okolicach Opola policja odnajduje zwłoki młodej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że sprawcą jest seryjny morderca, 
a zbrodnia ma podłoże religijne. Ofiarami są głęboko wierzące kobiety. Agnieszka Polkowska, policjantka prowadząca 
śledztwo, ma za sobą trudną przeszłość i problemy w życiu osobistym, które skupiają się wokół skomplikowanej relacji 
z nastoletnią córką. W tym samym czasie szanowany religioznawca Piotr Wolnicki rozpoczyna kolejne zajęcia na uczelni. 

Co łączy go ze sprawą seryjnego mordercy?

„Szadź” to siedmioodcinkowa produkcja Player Original, w której zagadki nie stanowi tożsamość mordercy, a motywy 
jego działania. Charyzmatyczny wykładowca, kochający ojciec dwójki dzieci, który wśród swoich studentek wypatruje 
kolejnych ofiar. Taki właśnie jest Piotr Wolnicki. Czy Agnieszce Polkowskiej uda się odkryć personalia mordercy? Zaczyna 

się wyścig, w którym stawką będzie ludzkie życie. 

NOWOŚĆ



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

Producentem serialu jest Tomasz Blachnicki, producentem wykonawczym Michał Kwieciński i Akson Studio, reżyserami 
Sławomir Fabicki, Maciej Bochniak, Anna Kazejak, autorami scenariusza Paulina Murawska (główny scenarzysta), 
Igor Brejdygant oraz Michał Godzic. Za całokształt zdjęć odpowiada Mikołaj Łebkowski. Scenografię przygotowała 
Marcelina Początek-Kunikowska, a kostiumy – Paweł Grabarczyk oraz Wanda Kowalska. Kierownikiem produkcji jest 

Magdalena Badura. Zdjęcia powstawały w Opolu oraz w Warszawie.
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TOTALNE REMONTY SZELĄGOWSKIEJ

PN 21:30 
OD 5 PAŹDZIERNIKA

Wyjątkowe historie, wielkie niespodzianki i jedyna w swoim rodzaju Dorota Szelągowska! Tym razem najpopularniejsza 
w kraju projektantka wnętrz przeprowadzi spektakularne remonty, które odmienią życie bohaterów programu. 
Poznamy aż dziesięć niezwykłych osób, które na co dzień poświęcają się dla innych. Metamorfoza domu lub 
mieszkania będzie prezentem od ich bliskich. Już jesienią wybierzemy się w prawdziwie inspirującą podróż po Polsce. 

Jesteście gotowi? Zapraszamy na „Totalne remonty Szelągowskiej”!

Każdy w swoim otoczeniu ma kogoś, kto całkowicie skupia się na pomocy drugiemu człowiekowi, jednocześnie zapominając 
o swoich potrzebach. Zawsze można liczyć na jego wsparcie i oddanie, nawet w najtrudniejszej sytuacji. Teraz przyszedł 

czas, aby to wszystko wynagrodzić!

Dorota Szelągowska, ruszając w Polskę z remontową misją, odkryje nie tylko warstwy kurzu pod starą boazerią oraz 
nierówne ściany. Przede wszystkim pozna ciekawe historie wyjątkowych osób, które są świadectwem ludzkiej dobroci 
i wdzięczności. Bohaterowie nowego programu, którzy są zgłaszani przez przyjaciół i rodzinę, do ostatniego momentu 
nie wiedzą, że prowadząca odwiedzi właśnie ich dom! W każdym odcinku pojawi się mnóstwo wzruszeń, nieoczekiwanych 

zwrotów akcji i niespodzianek, które całkowicie odmienią ich życie.

To nie wszystko! Dorota Szelągowska wyremontuje całe domy i mieszkania! Na to zadanie wraz ze swoją niezawodną 
ekipą będzie miała jedynie tydzień. Czy uda im się wspólnie przygotować niespodziankę i zaskoczyć bohaterów? Nie 

zabraknie pięknych wnętrz, niebanalnych rozwiązań architektonicznych oraz praktycznych porad.

NOWOŚĆ
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LEGO MASTERS

SB 20:00 
OD 14 LISTOPADA

Tego jeszcze nie było! Zupełnie nowy program i inna jakość rozrywki. Najsłynniejsze klocki świata, budowle, 
jakie można zobaczyć tylko w filmach i zacięta rywalizacja. A do tego świetny prowadzący – Marcin Prokop! 
„LEGO Masters” – format, który jesienią pokaże stacja TVN, to rewelacyjna zabawa dla całej rodziny i możliwość 

wygrania wspaniałej nagrody!

Program „LEGO Masters” podbił serca widzów na całym świecie. Hit oglądalności w USA, Australii, Niemczech, Holandii 
i Wielkiej Brytanii. Tej jesieni zaś po raz pierwszy będzie można go zobaczyć w Polsce! Niezwykłe zadania, surowi jurorzy, 

wspaniali gracze i wielka nagroda!

O rewelacyjną zabawę i dobry humor zadba uwielbiany przez widzów prowadzący − Marcin Prokop. Z nim nie będzie 
można się nudzić! Bo „LEGO Masters” to jedyny taki program, który łączy pokolenia!

Przed nami sześć emocjonujących odcinków i tyle samo wyjątkowych par. Co tydzień uczestnicy zmierzą się z zadaniami 
oraz stworzą spektakularne konstrukcje z klocków Lego. Będzie to sprawdzian ich zdolności, kreatywności, wyobraźni 
i umiejętności technicznych. Pod koniec każdego odcinka najsłabsza dwójka opuści program. O zwycięstwo w finale 
zawalczą trzy najlepsze drużyny. Szykuje się prawdziwe starcie mistrzów! Triumfator otrzyma tytuł Mistrza LEGO, 

wycieczkę do LEGOLANDU i nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych!

„LEGO Masters” to spełnienie marzeń każdego wielbiciela klocków i dobrej zabawy. Uczestnicy będą tworzyć spektakularne 
miniatury budynków, pojazdów i miejsc, skomplikowane mechanizmy oraz całe miasta. To wszystko powstanie z ponad 

NOWOŚĆ
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dwóch milionów klocków LEGO! Co więcej, gracze będą musieli stawić czoło presji czasu, rywalom oraz ogniu krytyki 
ekspertów. W programie na pewno nie zabraknie dużych emocji, bo „LEGO Masters” to przede wszystkim świetna zabawa 

dla wszystkich, w każdym wieku!
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TACY SAMI

PN 22:30
OD 5 PAŹDZIERNIKA

Los nie podzielił szczęścia równo pomiędzy wszystkich ludzi. Kapryśnie jednym dał więcej, drugim mniej. 
Na szczęście są tacy, którzy, chcąc podziękować za jego szczodrość, postanawiają wyciągnąć pomocną dłoń 
do tych niemających powodów do uśmiechu. Bohaterowie nowego reality show nie noszą peleryny i nie 
posiadają nadprzyrodzonych mocy, a mimo to są superbohaterami, którzy zmieniają życie innych na lepsze. 

„Tacy sami” to program, jakiego w Polsce jeszcze nie było!

Życie to nie zawsze bajka. Pomimo ogromnych wysiłków, niektórzy po prostu nie mają szczęścia. Cokolwiek by robili i jak 
bardzo się starali, los zawsze rzuca im kłody pod nogi. Nie mogą także liczyć na wsparcie opieki społecznej, dla której ich 
sprawa jest jedną z tysiąca podobnych. Inni w tym czasie nie mają powodów do zmartwień – cieszą się sukcesami w sferze 
osobistej i zawodowej. Często też posiadają potencjał, żeby wesprzeć tych – być może mieszkających obok nich – którym 

życie poskąpiło powodów do radości. Teraz postanawiają z niego skorzystać! 

„Tacy sami” to coś więcej niż doraźna pomoc czy zwykły przelew na cel charytatywny. To realne wsparcie polegające 
na prawdziwym zainteresowaniu się cudzymi problemami i ich rozwiązywaniu. Co tydzień widzowie będą świadkami 
spotkania dwóch – pochodzących z diametralnie różnych światów – rodzin. Członkowie tych lepiej sytuowanych podzielą 
się swoim doświadczeniem i wiedzą, tym w gorszej sytuacji życiowej pomogą stanąć na nogi i uwierzyć w siebie. Podczas 
wspólnej drogi między bohaterami odcinka zaciśnie się więź – która w normalnych warunkach nie miałaby okazji się 
zbudować – a w tunelu potrzebujących pojawi się światełko nadziei. Widzowie zobaczą, jak dobro zmienia rzeczywistość 

i przekonają się, że pomagając innym, pomagamy też sobie!

NOWOŚĆ
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ROZWÓD: WALKA O WSZYSTKO

PAŹDZIERNIK

W październiku nowy codzienny program scripted reality „Rozwód: walka o wszystko”. Historie par, które zdecydowały 
się na rozstanie. Dziś małżeństwa rozwodzą się coraz częściej i chętniej, a przy tym walczą o wszystko: pieniądze, 

dzieci, dom, a czasem po prostu o satysfakcję ze zwycięstwa. 

W każdym odcinku opowiadamy historię jednej pary i kulisy jej burzliwego rozwodu. Małżonkowie chcą się rozstać, 
ale mają zupełnie odmienny pogląd na sposób, w jaki to zrobić. Stosują więc różne chwyty – głównie te poniżej pasa. 

Jak zatem wyjść z pojedynku sądowego cało? 

Na te pytania odpowiedzą eksperci – autentyczni prawnicy specjalizujący się w sprawach rozwodowych oraz psychologowie, 
mediatorzy i doradcy finansowi, którzy śledzą w studio historie par, komentują je i radzą, odnosząc się często do 
własnych doświadczeń zawodowych. Jakie dowody przyjmie sąd w procesie z orzekaniem o winie? Jakie błędy popełniają 

bohaterowie? Jak rozmawiać z dziećmi o rozstaniu rodziców? 

„Rozwód: walka o wszystko” to program, w którym dramatyczne historie mieszają się z lżejszymi przypadkami – wszystkie 
jednak zostały napisane przez samo życie i w oparciu o prawdziwe historie z sali rozpraw.

NOWOŚĆ



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

KOSMICZNY WYKOP

ND 13:30 
OD 27 WRZEŚNIA

Niedzielne południe to czas dla rodziny, a szczególnie najmłodszego widza. Właśnie z myślą o nim powstała animacja, 
jakiej w Polsce jeszcze nie było. „Kosmiczny wykop” to kreskówka, w której głównym bohaterem jest piłkarska 

gwiazda światowego formatu – Robert Lewandowski!

Akcja kreskówki rozpoczyna się w kosmosie, gdzie w odległej o milion lat świetlnych galaktyce, na sztucznej asteroidzie 
Spaceball, odbywają się międzygwiezdne mistrzostwa w futbolu zwane Galaktyczną Ligą. Na te zawody najbardziej 
rozwinięte cywilizacje wystawiają swoje drużyny, by zdobyć puchar rozgrywek nie z tego świata. Niestety, sytuacja na 
kosmicznym boisku z roku na rok jest coraz gorsza – piłkarze zapominają o zasadach gry fair play, stosując coraz większy 
wachlarz sztuczek i fauli. Po kilku latach bezczynności Międzygwiezdna Federacja Piłki Nożnej decyduje się położyć kres 
niesportowemu zachowaniu zawodników. Działacze dochodzą do wniosku, że kryzys zażegnać może jedynie pojawienie 
się nowej drużyny, z całkiem „młodej” planety. Ich wybór pada na Ziemię, dokąd wysyłają swojego zwiadowcę RL-9, 

powierzając mu misję – ma skompletować nową drużynę!

Na Ziemi RL-9 namierza grupę dzieciaków. Dzieli je wszystko: pochodzenie, rasa i sprawność, ale łączy miłość do 
piłki nożnej oraz podziw dla Roberta Lewandowskiego. Kosmiczny zwiadowca postanawia poznać tajemniczego, lecz 
wybitnego osobnika. Kiedy go odnajduje, piłkarz jest w trakcie ważnego meczu. W jednej chwili RL-9 przenosi „Lewego” 
do siedziby Międzygwiezdnej Federacji Piłki Nożnej, gdzie zaskoczony sportowiec dowiaduje się o swojej kosmicznej misji 

– ma stworzyć drużynę i poprowadzić ją do zwycięstwa podczas rozgrywek Galaktycznej Ligi!

NOWOŚĆ
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„Kosmiczny wykop” to efekt pracy TVN oraz Studia Orange Animation. Za reżyserię i scenariusz projektu odpowiada 
Bartosz Kędzierski, producentem jest Paweł Pewny – autorzy sukcesu „Włatców Móch”. Kreskówka powstała pod 

nadzorem i przy ścisłej współpracy z Robertem Lewandowskim.

Powtórki „Kosmicznego wykopu” w niedziele od 4 października o godz. 8:00 tylko w Siódemce!
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CHYŁKA – KASACJA

WT 21:30
OD 1 WRZEŚNIA

OBSADA: Magdalena Cielecka (Joanna Chyłka), Filip Pławiak (Kordian „Zordon” Oryński), Jakub Gierszał (Piotr 
Langer junior), Piotr Żurawski („Kormak”), Ireneusz Czop (Szczerbiński), Olga Bołądź (Magda), Szymon Bobrowski 
(Artur Żelazny), Jacek Koman (Henry McVay), Artur Żmijewski (Piotr Langer), Olgierd Łukaszewicz („Siwowłosy”), 

Tomasz Schuchardt („Gorzym”), Marcin Bosak (Karol Rejchert) i inni.

W drugim sezonie serialu prawniczka oraz jej aplikant staną przed kolejnym zawodowym wyzwaniem. Tym razem 
ich zadaniem będzie obrona Piotra Langera juniora, oskarżonego o brutalne morderstwo. Jak daleko posuną się 

adwokaci, by zwyciężyć na sali sądowej? W tej prawniczej batalii stawką będzie nie tylko wygrana w procesie.

„Chyłka – Kasacja” to produkcja Player Original oparta na pierwszym tomie serii Remigiusza Mroza o prawnikach 
z kancelarii Żelazny & McVay. Kiedy Piotr Langer junior zostaje oskarżony o brutalne morderstwo, jego ojciec, bogaty 
i wpływowy biznesmen żąda, by obroną zajęła się Joanna Chyłka. Współpraca z aresztowanym okazuje się wyjątkowo 
trudna. Langer milczy, a prawnicy nie są w stanie ustalić przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do jego zatrzymania. 
Dowody zebrane przez policję wskazują również na to, że podejrzany przebywał ze swoimi ofiarami w mieszkaniu 
jeszcze dziesięć dni po ich śmierci. Czy mimo to Chyłce i „Zordonowi” uda się przekonać sędziów o niewinności klienta? 
Ambitny prokurator Karol Rejchert zrobi wszystko, by nie dopuścić do wypuszczenia na wolność młodego Langera.

Wkrótce sprawa okaże się wyjątkowo skomplikowana i niebezpieczna nie tylko dla prawników, ale także ich bliskich.
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W śledztwo zaangażuje się komisarz Szczerbiński, doświadczony policjant, którego połączy z Chyłką bliska relacja. 
Ich zażyłość okaże się wyjątkowo bolesna dla Kordiana, który nadal będzie próbował okazać patronce swoje oddanie. 
Jego lojalność zostanie wystawiona na próbę, gdy − w zamian za informacje o poczynaniach Chyłki − Żelazny 
zaproponuje mu awans w kancelarii. W tym samym czasie z „Zordonem” skontaktuje się tajemniczy „Gorzym”, który 
na zlecenie swojego przełożonego, „Siwowłosego”, będzie chciał wpłynąć na wyrok w sprawie Langera juniora. 

Chyłka i Oryński spróbują za wszelką cenę dotrzeć do prawdy. Czy będą gotowi na to przerażające odkrycie?
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TOP MODEL

ŚR 21:30
OD 2 WRZEŚNIA

Top Model powraca! Nowy sezon największego modowego show już jesienią na antenie TVN. W tej edycji na uczestników 
i widzów czekać będzie sporo niespodzianek. Castingi internetowe, srebrny bilet – to tylko niektóre z nich. Jakie 
zadania tym razem przygotowali jurorzy? Kto otrzyma szansę na spełnienie marzeń i karierę w świecie modelingu?

Dziewiąta edycja „Top Model” w tym roku zaczęła się jak zwykle od etapu castingów. Tym razem jednak uczestnicy 
mogli zgłaszać się do programu wyłącznie drogą internetową. Marzenia o karierze w świecie mody postanowiła spełnić 
rekordowa liczba chętnych. Wśród kandydatów pojawiło się wiele niezwykłych osobowości, spośród których jurorzy wybrali 
swoich faworytów. Na tym etapie pojawiła się nowość – srebrny bilet! To od widzów zależało, który z pięciu uczestników 
przejdzie od razu do etapu bootcampu, bez konieczności pojawienia się na castingu jurorskim. Głosowanie odbyło się 
za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej programu, a srebrny bilet powędrował do Dominika Bereżańskiego. 

Czy to właśnie on powtórzy sukces Kasi Szklarczyk, Dawida Woskaniana czy Klaudii El Dursi?

Premierowy sezon to czas na nowe wyzwania. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński 
sprawdzą predyspozycje oraz umiejętności uczestników podczas rozmaitych zadań. Sesje zdjęciowe pod wodą, wybiegi 
w zaskakujących lokalizacjach, castingi – to wszystko czeka na mieszkańców domu modelek. Zwycięzca programu 
otrzyma niepowtarzalną szansę na rozpoczęcie niezwykłej przygody. Rywalizacja będzie bardzo wyrównana, a każdy 
z uczestników stanie do walki o swoje marzenia. W programie pojawią się również zadania, które pozwoliły na funkcjonowanie 
branży modelingowej w tych wyjątkowych czasach. Czy uczestnicy poradzą sobie z samodzielnym wykonaniem zdjęć 
podczas zdalnej sesji? Nie zabraknie również sprawdzianów umiejętności organizowanych w wyjątkowo ekstremalnych 
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warunkach. Co okaże się trudniejsze: sesja pod wodą czy wykonanie zdjęć na wysokości? Czy w tej edycji wszyscy odważą 
się wziąć udział w nagiej sesji? Po drugiej stronie obiektywu stanie tym razem Marcin Tyszka. Michał Piróg będzie wspierać 
kandydatów na modelki i modeli w ich zmaganiach. W roli mentorów pojawią się gwiazdy wybiegów, show-biznesu i świata 
mody. Najwięcej emocji dostarczą jednak, jak zwykle, uczestnicy. Swoją różnorodnością, determinacją i kreatywnością 
zaskoczą nie tylko jurorów. Ich udział w programie będzie dowodem na to, że warto marzyć i walczyć o swoje marzenia.
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MASTERCHEF

ND 20:00
OD 6 WRZEŚNIA

Program, w którym kucharze amatorzy zamieniają się w mistrzów gastronomii! „MasterChef” powraca po raz 
dziewiąty, ale w zupełnie nowym i niespodziewanym wydaniu. Dla kogo kulinarne marzenia staną się rzeczywistością? 

O tym zdecydują surowi i wymagający jurorzy − Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran!

W tym roku, po raz pierwszy w historii programu, castingi odbyły się drogą internetową. Spośród setek kandydatów 
widzowie wybrali trójkę faworytów, która znalazła się w finałowej stawce. Jednak tylko najlepsza czternastka otrzyma 

wymarzony fartuch MasterChefa!

Na kucharzy czekają liczne zadania, w których będą musieli wykazać się kreatywnością i wyczuciem smaku. Danie 
główne na jednej patelni, tradycyjny schabowy z ziemniakami i kapustą, wypieki śniadaniowe na słodko i słono czy też 
deser bez cukru to tylko niektóre z nowych konkurencji. Uczestnicy zmierzą się także ze znajomością upodobań jurorów, 

przygotowując potrawy inspirowane osobowością Magdy Gessler, Anny Starmach i Michela Morana!

Chrzest bojowy rozegra się z kolei podczas testu umiejętności. Jurorzy sprawdzą, jak zawodnicy radzą sobie z krojeniem 
cebuli, marchewki sposobem julienne, a także z przyrządzaniem ciasta na naleśniki. Liczyć się będzie jakość i ilość!

W tegorocznej edycji pojawi się również najpopularniejsza „dwójka bez sternika”, czyli Mariusz Komenda i Grzegorz 
Zawierucha. W Gródku nad Dunajcem zweryfikują, jak pretendenci do tytułu MasterChefa radzą sobie z grillowaniem.

Prawdziwą próbą okaże się test smaku, w którym do rozszyfrowania będą liczne produkty znajdujące się w gulaszu, 
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bigosie i leczo. Następnie, w duchu filozofii zero waste, kucharze przygotują dania z resztek pozostałych z poprzedniego 
odcinka. Zawodnicy będą także musieli przyrządzić z jednego warzywa aż cztery potrawy – dwie na słodko i dwie na słono!

W 9. edycji programu powrócimy również do konkurencji, która spędzała sen z powiek niejednemu uczestnikowi 
„MasterChefa Juniora”. Czy dorośli sprostają wyzwaniu czekoladowej kuli?

Po raz pierwszy od dziewięciu lat kucharze zmierzą się ze sobą na Wawelu, gdzie oceni ich dziesięciu wybitnych 
szefów kuchni. W zupełnie nowym wydaniu rozstrzygnie się też tegoroczny półfinał programu! Uczestnicy 
poznają miejsca, w których powstaje nowoczesna polska kuchnia na najwyższym, światowym poziomie. 

Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych, kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej i statuetkę 9. polskiego 
MasterChefa. Kto powtórzy sukces Grzegorza Zawieruchy i skradnie podniebienia jurorów?
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KUBA WOJEWÓDZKI

WT 22:30
OD 1 WRZEŚNIA

Kuby Wojewódzkiego nikomu nie trzeba przedstawiać. Żaden dziennikarz w Polsce nie dostarcza tylu emocji, 
co właśnie on. Od lat szokuje, wzbudza kontrowersje i, co najważniejsze, przykuwa uwagę. Po krótszym sezonie 

wiosennym wraca do pracy na pełen etat. Ponownie udowodni, że jeśli chodzi o talk-show, nie ma sobie równych!

Jesienią wtorkowe późne wieczory należeć będą do najpopularniejszego showmana nad Wisłą. Żaden dziennikarz nie 
generuje w publiczności tak skrajnych emocji, jak Kuba Wojewódzki. Ludzie go albo kochają, albo nienawidzą. Podobnie 
jak goście. Nie wszyscy są gotowi stanąć „oko w oko” z Królem TVN-u. Nie wszyscy są też godni zasiąść na kanapie 
prowadzącego. Wśród bohaterów odcinków nie ma osób przypadkowych. To „crème de la crème” polskiego świata 
artystycznego, rozrywkowego, sportowego oraz politycznego. Na co dzień może i oni wyznaczają modę oraz trendy, 

ale w programie to Kuba rozdaje karty!
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KUCHENNE REWOLUCJE

CZW 21:30
OD 3 WRZEŚNIA

Magda Gessler po kilku miesiącach przerwy znów rusza w Polskę! Nieustraszona i bezkompromisowa 
restauratorka przemierzy kraj wzdłuż i wszerz, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wiedzą gastronomiczną. 

Jak „Kuchenne rewolucje” wpłyną na losy lokali i ich właścicieli?

W ostatnich miesiącach gastronomia, jak żadna inna branża, odczuła skutki zamrożenia gospodarki. Restauratorzy 
musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości i trudnych warunkach pracy. W tym kryzysowym momencie pomoc 
Magdy Gessler będzie potrzebna jeszcze bardziej niż zwykle. Rewolucję przejdzie nie tylko menu, ale i dania na wynos. 

Zmiany wystroju dotyczyć będą także ogródków. To będzie sezon pełen wyzwań!

Jedną z jesiennych rewolucji Magda Gessler przeprowadzi w Jasienicy. Właśnie tu, przy klubie piłkarskim Drzewiarz, 
swoje podwoje otwiera Bistro na Drzewiarzu. Lokal prowadzi Ania z mężem Mirkiem i bratem Rafałem. Ten drugi to urodzony 
sportowiec, wychowanek lokalnej drużyny piłkarskiej. Dobrze pamięta miejsce, którego teraz jest współwłaścicielem. 
Dawniej mieścił się tam bar piwny, bez jedzenia. Gdy okazało się, że lokal można wynająć, rodzina postanowiła stworzyć 
tu restaurację. Swój gastronomiczny biznes prowadzą już 10 lat. Początkowo postawili jedynie na pizzę, z czasem do menu 
dołożyli obiady domowe. Od jakiegoś czasu coraz częściej przychody nie pokrywają kosztów utrzymania miejscówki. 
Co za tym idzie, pracownicy zaczęli zarabiać więcej niż właściciele. Rodzina i zaprzyjaźniona załoga wciąż bardzo się 
wspierają, ale frustracja narasta. Z dnia na dzień zaangażowanie jest coraz mniejsze, a duch walki upada. Stresująca 
sytuacja jest również trudna dla będącej w szóstym miesiącu ciąży Ani. Czy Magda Gessler okaże się lekiem na całe zło?
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W Krakowie restauratorka zawita z kolei do położonej trzy kilometry od rynku włoskiej restauracji Trattoria da Maria. 
Prowadzi ją Maria, pochodząca z Rumunii, ale mieszkająca wiele lat we Włoszech. Do Polski przyjechała dziesięć lat temu 
z ówczesnym partnerem, a obecnie wspólnikiem i przyjacielem Rizzierim, jednak zarządzanie lokalem jest na głowie Marii. 
W kuchni dowodzi brat Rizziego − Ingino. To on ma zapewniać prawdziwie włoski smak tutejszej pizzy i makaronów. Poza 
nim właścicielkę wspiera oddany zespół młodych ludzi, którym kobieta właściwie matkuje. Cudowna, rodzinna atmosfera 
nie sprzyja jednak efektywnej pracy. Gości jest jak na lekarstwo, a włoskie dania najczęściej konsumują pracownicy. 
Restauracja popada w coraz większe długi, które Maria i Rizzieri próbują łatać kolejnymi pożyczkami bankowymi. 

Czy Magdzie Gessler uda się tchnąć w to podupadające miejsce prawdziwie włoską, słoneczną energię?

W nowym sezonie przeniesiemy się też na Podlasie, gdzie 20 kilometrów od Białegostoku leżą Łapy. Właśnie tam działa 
Chicken Flow prowadzony przez Katarzynę. Najpierw otworzyła bar z kebabami, potem domowe obiady, a dziewięć miesięcy 
temu postawiła na kurczaka w amerykańskiej panierce. Zmiany to żywioł właścicielki! Skończyła szkołę krawiecką 
i studia teologiczne, by później z anielską cierpliwością wozić ludzi autobusami. Ostatecznie jednak miłość do 
gotowania zwyciężyła. W barze pomaga jej mama Halina, siostra Justyna i mąż Krzysztof. Niestety, rodzinny 
interes nie idzie dobrze. Choć Kasia kocha gotować dla innych, w tej chwili to dla niej kosztowne hobby. 

Czy ikona polskiej gastronomii sprawi, że rodzinny bar w Łapach „spadnie na cztery łapy”?

W nadchodzącym sezonie królowa gastronomii zmierzy się też z upadającymi pizzeriami w Żerkowie i Warszawie, włoskimi 
specjałami w Chorzowie i Płońsku, a także położoną w Janowie restauracją „Gold”, serwującą dania kuchni staropolskiej. 

Zmiany czekają także lokale w Cegłowie, Pile oraz Gdańsku.
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DZIEŃ DOBRY TVN

CODZIENNIE 8:00-11:30
OD 31 SIERPNIA

„Dzień Dobry TVN” powraca z nowym sezonem! To już 15 lat istnienia najlepszego programu śniadaniowego w Polsce. 
Z okazji jubileuszu na widzów czeka wyjątkowe urodzinowe wydanie pierwszego odcinka po wakacjach. Nie zabraknie 
wspomnień, wzruszeń, ale też nowości i niespodzianek. Jedno jest pewne – „Dzień Dobry TVN” to najlepszy sposób 

na rozpoczęcie dnia solidną dawką pozytywnej energii!

Piętnaście lat temu na antenie TVN wyemitowany został pierwszy w historii odcinek porannego programu 
„Dzień Dobry TVN”. Od tego czasu niezmiennie pozostaje dla swoich widzów źródłem rozrywki i informacji. Codziennie 
rano prowadzący dbają o to, by ciepłą i przyjazną atmosferą, humorem i dobrą energią wypełnić każdy odcinek. 
Dorota Wellman, Marcin Prokop, Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Filip Chajzer, Małgorzata Ohme, Paulina Krupińska 

i Damian Michałowski również tej jesieni będą spotykać się ze wszystkimi od ósmej rano.

Już w pierwszym odcinku nowego sezonu redakcja programu przygotowała niezwykłą niespodziankę. Tego dnia w podróż 
po Polsce wyruszy „Dzieńdobrobus”. Reporterzy wybiorą się w odległe zakątki Polski, miejsca dobrze znane, ale i te mniej 
oczywiste. Sprawdzą z czego słyną, co warto zobaczyć, kim są ich mieszkańcy. Od września w programie pojawią się 
również dwa nowe cykle. „Raz, dwa, trzy, piękna TY!” to projekt oparty na metamorfozach zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 
Specjaliści wykorzystają to, co znajdą w szafach i kosmetyczkach widzów. Styliści, makijażyści i fryzjerzy udowodnią, że 
niewielkim kosztem można dokonać diametralnej odmiany wizerunku. W kolejnym cyklu „Sama to ogarniesz” pokazane 
zostaną szybkie i tanie sposoby na poradzenie sobie z drobnymi, domowymi usterkami. Czy każda sytuacja wymaga 



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

wezwania specjalisty, którego usługi często okazują się niezwykle kosztowne? Oczywiście, że nie! Eksperci podpowiedzą 
jak samodzielnie wykonać proste naprawy, ale też podzielą się kreatywnymi pomysłami na wykonanie domowych ozdób 

i wskazówkami dotyczącymi aranżacji przestrzeni.

To nie wszystko! Powrócą również dobrze znane widzom cykle. Łukasz Skopa w „Co z tego wyrośnie?” podpowie jak zadbać 
o owoce i warzywa, które można uprawiać na działce. Michał Cessanis wybierze się w kolejne podróże, żeby udowodnić, 
że zagraniczne wyjazdy mogą być jednocześnie atrakcyjne i niezbyt kosztowne. Będzie to kontynuacja cyklu 
„Do zobaczenia”. Mikołaj Rey w swoich „Podróżach kulinarnych” odkryje nowe lokalne smaki, a w weekendowych 
„Udanych operacjach” przedstawione zostaną sylwetki wybitnych polskich lekarzy specjalistów wykonujących często 
pionierskie interwencje chirurgiczne ratujące życie i zdrowie pacjentów. Marcin Kostrzewski powróci z serią przyrodniczą 

„Marcin z lasu”, w której z prawdziwą pasją będzie opowiadać o polskiej faunie i florze.

W nowym sezonie nie zabraknie interesujących gości, najnowszych wiadomości z kraju i ze świata oraz ciekawostek 
z show-biznesu. „Dzień Dobry TVN” to niezawodny sposób na udany poranek!
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KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA

ND 11:30
OD 25 PAŹDZIERNIKA

Martyna Wojciechowska w swoim programie przedstawia niezwykłe historie kobiet na całej Ziemi. Od dwunastu 
lat emisji serii „Kobieta na krańcu świata” nikt nie był w stanie zatrzymać nieustraszonej podróżniczki. 
W tym roku jednak niespodziewanie zdjęcia do kolejnego sezonu musiały zostać wstrzymane aż na cztery miesiące. 
Było trudniej niż zwykle, ale niemożliwe nie istnieje i dlatego właśnie nowa seria programu jest tak wyjątkowa. 

Martyna odwiedzi w niej między innymi: Bangladesz, Ghanę, Czechy i Austrię.

W tym roku cały świat się zatrzymał, żeby stawić czoło pandemii. Wszystkie plany uległy zmianom, a obecnie podróżowanie 
nie jest tak łatwe, jak wcześniej. To już 12. sezon programu „Kobieta na krańcu świata”, który częściowo powstał 
w nowej rzeczywistości. Zapraszamy widzów w fascynującą podróż przez życie wyjątkowych kobiet − ich codzienność, 

pragnienia i lęki.

Dla wielu dziewczynek na świecie edukacja wciąż jest spełnieniem marzeń. W Bangladeszu to pragnienie spełnia się 
w niezwykły sposób. Dziesięcioletnia Rabija mieszka na terenie zalewowym i w trakcie monsunów nie ma szans na 
dotarcie do szkoły. Z myślą o tysiącach bengalskich dzieci powstały więc place zabaw, biblioteki i szkoły... na łodziach! 
Rocznie zapewniają naukę i zabawę nawet 12 000 uczniów, którzy normalnie nie mieliby żadnych szans na zdobycie 

jakiejkolwiek wiedzy.

W Ghanie Martyna Wojciechowska weźmie udział w pozornie zwyczajnym wydarzeniu. Pogrzeby w tym kraju są naprawdę 
wyjątkowe, a sposób opłakiwania, liczba żałobników, a nawet kształt trumny świadczą o statusie społecznym zmarłego. 
Veronica jest zawodową płaczką, która siebie i synów utrzymuje właśnie dzięki profesjonalnemu opłakiwaniu zmarłych.
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W Czechach podróżniczka zajmie się tematem osób niepełnosprawnych i wyzwań, z jakimi się mierzą. Fundacja 
Freya prowadzi współfinansowane przez państwo szkolenia dla asystentów seksualnych osób dotkniętych chorobami. 
Vladana jest jedną z dyplomowanych opiekunek. Opowie Martynie o pracy i pacjentach, którzy często nie znają dotyku  

drugiej osoby.

W Austrii Martyna spotka niezwykłą gimnastyczkę. Mimo dramatycznej sytuacji osobistej, Jen Bricker zaraża optymizmem 
i hipnotyzuje swoimi zjawiskowymi występami akrobatycznymi z użyciem szarf. W osiągnięciu spektakularnego sukcesu 
nie przeszkodziło jej nawet to, że... urodziła się bez nóg. Porzucona w szpitalu tuż po przyjściu na świat, Jen ogromną siłę 

otrzymała od swoich adopcyjnych rodziców. Dziś udowadnia, że nie ma w życiu barier nie do pokonania!

W najnowszym sezonie programu Martyna Wojciechowska zapewni pełen wachlarz emocji − od śmiechu, dobrej zabawy, 
aż po wzruszenie i łzy. Gotowi wyruszyć w drogę?
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NA WSPÓLNEJ

PN-CZW 20:15
OD 1 WRZEŚNIA

Aż trudno uwierzyć, że w tym sezonie mieszkańcy najpopularniejszej ulicy w Polsce świętować będą 
18. urodziny na ekranie! Rok starsi, dojrzalsi, ale nadal młodzi duchem i głodni wrażeń. Po krótkiej, 
niespodziewanej przerwie wracają, żeby dostarczyć jeszcze więcej emocji i niezapomnianych wzruszeń. 

Krótko mówiąc: ponownie podbić Wasze serca!

Wydawać by się mogło, że życie Weroniki i Roberta powoli wraca na właściwe tory. Policjant zgadza się iść na odwyk. 
Niestety, osobiste problemy musi odłożyć na bok, kiedy zostaje pilnie wezwany do priorytetowej sprawy – gwałtu na córce 
komendanta. Kosztem życia rodzinnego odnosi zawodowy sukces. W dniu przyjęcia na cześć Roberta ktoś włamuje się do 
kancelarii Agnieszki i Weroniki. W związku z zajściem prawniczka opuszcza moment odznaczenia ukochanego, a on w tym 
czasie upija się szampanem z kolegami. Kiedy więc spóźniona kobieta dociera na miejsce imprezy, zastaje go pijanego. 
Między kochankami dochodzi do awantury, podczas której policjant... uderza Weronikę! Po traumatycznym zdarzeniu 
Roztocka, mimo rozdartego serca, wystawia walizki partnera za drzwi. A to powoduje, że komisarz całkowicie pogrąża się 

w nałogu. W efekcie zaprzepaszcza wszystko, co nadaje sens jego życiu, i decyduje się na desperacki krok!

Trudne tygodnie także przed Ewą, która pracuje u Doroty (Olga Bończyk), koleżanki ze studiów swojego męża. Ostrowska 
dowiaduje się od byłej pracownicy salonu, że właścicielka gabinetu kosmetycznego używa tanich podróbek kwasu 
hialuronowego. Niebawem Ewa robi klientowi zastrzyk, używając feralnego kosmetyku. Pech chce, że mężczyzna 
słabnie i trafia do szpitala, gdzie lekarze błyskawicznie ustalają przyczynę jego kryzysu zdrowotnego. Kilka dni później, 
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kiedy w gabinecie zjawia się policja, Dorota zrzuca całą winę na Ostrowską! Żona Arka trafia do aresztu – czy wytrzyma 
tam mimo niedawno przebytej depresji!?

Problemów ciąg dalszy również w rodzinie Dziedziców. Po szokującej diagnozie Renata decyduje się na agresywne 
leczenie: chemioterapię i mastektomię piersi. Sławek postanawia rozstać się z Tanią i wesprzeć chorą partnerkę. Niestety, 
poświęcenie okazuje się zbyt duże. Mężczyzna nie potrafi zapomnieć o kochance i uczuciu, które ich połączyło. Składa 
Ukraince obietnicę, że jak tylko Renata dojdzie do siebie, odejdzie od niej. Tania początkowo zgadza się na niego zaczekać, 
z czasem jednak męczy ją rola „tej trzeciej”. Jaki będzie finał romansu Dziedzica? Mnóstwo emocji szykuje się też u córki 
Sławka, Darii. Pewnego dnia do drzwi mieszkania Adama puka jego brat, Dawid (w tej roli Daniel Mosior). Początkowo nie 
znajduje wspólnego języka z Darią, z którą przy każdej możliwej okazji wdaje się w konflikt. Wspólne mieszkanie i razem 
spędzony czas sukcesywnie ocieplają ich relacje do tego stopnia, że zaczyna tworzyć się między nimi więź. Czy pojawienie 

się Dawida zniszczy związek Darii i Adama?

Jesienią nie odetchną też Basia i Krzysztof. Poza Baliszewskim o ból głowy przyprawia ich Kuba. Nastolatek zadurza 
się w nowej koleżance z klasy, Paulinie. Pragnąc jej zaimponować i wygrać rywalizację z kolegami, chłopak zgłasza się 
do konkursu matematycznego, w którym nagrodą jest indeks zagranicznej uczelni. Gra zaczyna toczyć się o naprawdę 
wysoką stawkę, ale zmęczenie szybko daje się młodemu Brzozowskiemu we znaki. Zauważa, że obiekt jego westchnień 
wyjątkowo dobrze radzi sobie ze stresem i przyswajaniem wiedzy. Wkrótce wychodzi na jaw, że nie jest to zasługą 
jedynie systemu uczenia. Paulina zdradza Kubie swój sekret – ma złoty środek, który rozwiązuje wszystkie jej problemy... 

Dzień po dniu zaczyna wciągać chłopaka w uzależnienie od wspomagaczy!

Z kolei u Hofferów jak zawsze „wesoło”. Ni stąd, ni zowąd w ich mieszkaniu zjawia się Muszko z całym swoim dobytkiem. 
Wyrzucony przez Janinę nie ma gdzie się podziać i prosi sąsiadów o schronienie. Gość szybko daje się we znaki Honoracie, 
która postanawia za wszelką cenę pogodzić go z ukochaną. Problem w tym, że Janina zdążyła się zakochać w Amerykaninie 
polskiego pochodzenia, poznanym na portalu randkowym. Z początku Zdzisiek nie wierzy w istnienie rywala, ale szczęka 
mu opada, kiedy Stanley odwiedza Wspólną. Nie zamierza jednak poddawać się i z pomocą Honoraty oraz Romana 
chce odzyskać Janinę. A że w miłości wszystkie chwyty są dozwolone, sprzymierzeńcy uciekają się do kilku sztuczek! 

Jaki będzie ich efekt?

Przed moralnym dylematem stoi ponownie Igor. Dziennikarz wpada na trop afery ekologicznej – ktoś zanieczyszcza Wisłę, 
spuszczając do niej ścieki. Pomimo gorącego tematu, naczelny nie chce zgodzić się na jego publikację. Między Nowakiem 
a szefem dochodzi do kłótni, po której ten drugi trafia do szpitala. Niebawem Igor odkrywa, dlaczego przełożonemu tak 
bardzo zależy na zatuszowaniu sprawy. Jaką decyzję podejmie? Odpuści temat? A może − nie bacząc nawet na możliwą 
utratę pracy – zdecyduje się go nagłośnić? Co więcej, w wydawnictwie pojawia się córka naczelnego, która kiedyś 

podkochiwała się w Igorze. Dziewczyna nie kryje, że Nowak nadal jej się podoba...
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UKRYTA PRAWDA

PN-PT 18:00
OD 1 WRZEŚNIA

„Ukryta prawda” to historie o ludziach i chwilach, które na zawsze zmieniły ich los. W tej produkcji życie pisze 
scenariusze, mające często niespodziewane rozstrzygnięcie. Każdy odcinek to tajemnice, zdrady, skandale. 

Z jakimi dramatami zmierzą się bohaterowie nowej serii?

W jednym z odcinków poznamy historię 59-letniej Wandy i jej męża Adama. Małżeństwo po wielu latach spędzonych 
w USA wraca do Polski, aby uregulować sprawy spadkowe po zmarłej ciotce. Kobieta chce skorzystać z okazji i spotkać 
się z dawno niewidzianym Pawłem, synem siostry, która razem z mężem zginęła 5 lat temu w wypadku samochodowym. 
Jechała z nimi też ich 15-letnia córka Klara, która od tej pory jest w stanie wegetatywnym. Dziewczyna przebywa 

w prywatnym domu opieki opłacanym przez Wandę. Wizyta 59-latki w Polsce na zawsze zmieni jej życie...

Wśród bohaterów nowych odcinków znajdzie się również 15-letnia Iza. Pewnego razu spotyka kolegę ze szkoły, Patryka, 
grzebiącego w jej śmietniku. Chłopak tłumaczy się, że jest kolekcjonerem starych sprzętów, które przerabia, dając 
im drugie życie. W szkole dziewczyna widzi, jak Patryk dzieli się kanapkami z młodszym bratem, 13-letnim Kacprem. 
Gdy chłopak zostaje pobity i Iza odprowadza go do domu, dowiaduje się, że ich ojciec nie żyje, a matka pracuje 
na dwa etaty. Wstrząśnięta nastolatka stara się zorganizować im pomoc w szkole. Którejś nocy Izę budzi 
telefon od przyjaciela. Chłopak prosi, by jak najszybciej do nich przyjechała i zabrała swojego ojca – lekarza. 

Na miejscu okazuje się, że Kacper leży nieprzytomny...

Zagłębimy się także w losy 38-letniej Doroty, która z dnia na dzień jest coraz bardziej sfrustrowana. Jej mąż Artur, 
pochłonięty pracą, od kilku miesięcy praktycznie nie zwraca na nią uwagi. Kobieta poznaje przypadkiem 24-letniego 
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Łukasza i szybko nawiązuje z nim romans. Początkowo ma z tego powodu wyrzuty sumienia, ale po pewnym czasie 
wynajmuje mu swoją kawalerkę, gdzie regularnie się z nim spotyka. Niespodziewanie Artur zdaje sobie sprawę, 
że zaniedbywał żonę i chce jej to wszystko wynagrodzić. Dorota dochodzi do wniosku, że nadal kocha męża. 
Decyduje się na zerwanie kontaktu z Łukaszem, który jednak wcale tak łatwo nie odpuszcza. Chłopak zaczyna ją 
szantażować i domaga się dużych pieniędzy, grożąc, że jeśli kobieta mu nie zapłaci, on pokaże jej córce i mężowi nagrania, 

które potajemnie zarejestrował. Czy Dorocie uda się zachować romans w tajemnicy?
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CO ZA TYDZIEŃ

ND 12:05

Olivier Janiak i jego reporterzy mają prawdziwy powód do dumy i świętowania –w najbliższym sezonie widzowie 
zobaczą 1000. odcinek „Co za tydzień”. Programu, który już niemal od 20 lat zagląda za kulisy najważniejszych 

wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie! 

„Co za tydzień”to idealna pozycja dla tych, którzy lubią wiedzieć, co dzieje się w świecie kultury i rozrywki. Jedno 
jest pewne – nikt tak nie trzyma ręki na showbiznesowym pulsie, jak Olivier Janiak i jego sprawdzona ekipa. Kamery 
oraz reporterzy programu od prawie tysiąca (!) tygodni są tam, gdzie być warto. Premiery kinowe, teatralne, koncerty, 

pokazy mody, akcje charytatywne – to tylko niektóre z wydarzeń, za których kulisy zaglądają dziennikarze formatu.

Ostatnie miesiące okazały się wyjątkowe i bardzo trudne dla przemysłu kulturalno-rozrywkowego nad Wisłą. 
Świat powoli budzi się z letargu i wraca do normalnego życia. W najnowszym sezonie Olivier Janiak będzie uważnie przyglądał 
się temu, jak pandemia zmieniła życie artystów, twórców, bohaterów masowej wyobraźni i jak wpłynęła na ich pracę. 
Wpadnie też na pierwsze postpandemiczne wydarzenia. Nie zabraknie wizyt na planie najnowszych produkcji stacji, takich 
jak: „Królestwo kobiet”, „Usta usta”, „BrzydUla”, „Nieobecni” oraz kolejnych sezonów znanych już i lubianych formatów 
– „Chyłka” czy „Szadź”. Z kolei na fanów dużego ekranu czeka nie lada gratka – doniesienia zza kulis i premier jesiennych 
hitów filmowych – „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” oraz czwartej odsłony kinowego przeboju –„Listy do M.”.
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MILIONERZY

PN-CZW 20:55
OD 1 WRZEŚNIA

Jeden uczestnik, trzy koła ratunkowe i 12 pytań do wielkiej wygranej. Czy tym razem uda się rozbić bank i zdobyć 
czekający na zwycięzcę milion złotych? Jedno jest pewne – nie zabraknie wielkich emocji i dużej dawki wiedzy! 

„Milionerów” poprowadzi niezastąpiony Hubert Urbański.

Kultowy teleturniej powraca na antenę TVN z nowymi odcinkami! O tym, by dołączyć do gry i zasiąść naprzeciwko Huberta 
Urbańskiego, marzy wielu uczestników. Na zwycięzcę czeka okrągły milion złotych! Jednak droga do wielkiej fortuny 
nie jest prosta. Uczestnicy będą musieli wykazać się opanowaniem, rozwagą i szeroką wiedzą w wielu dziedzinach. 

W tej grze liczy się strategia, intuicja i nerwy ze stali.

Jak dobrze specjalista nauk ścisłych zna twórczość Reymonta? Czy miłośnik historii poradzi sobie z matematycznym 
równaniem? Czym zaskoczą pytania z wiedzy o popkulturze? Uczestnicy zawsze mogą liczyć na łut szczęścia, telefon 
do przyjaciela i szarmancki uśmiech Huberta. Gwarantowane są wielkie emocje, dobra rozrywka, humor prowadzącego 

i wspaniali zawodnicy. Zapraszamy do zabawy i spróbowania swoich sił!
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36,6°C

SB 18:00
OD 5 WRZEŚNIA

To już ósmy sezon najzdrowszego programu telewizyjnego – „36,6 °C”! Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek doradzą 
jak zadbać o zdrowie i pokażą nam najnowsze technologie medyczne.

Zapraszamy!

Dbasz o zdrowie? Interesujesz się medycyną? Chcesz wiedzieć, jak zatroszczyć się o siebie i swoich bliskich? To program 
idealny dla Ciebie! Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek zajmą się skuteczną profilaktyką, podpowiedzą sprawdzone 

badania oraz wskażą drogę do najszybszej i najtrafniejszej diagnozy!

W jesiennym sezonie „36,6 °C” znane z pierwszych stron gazet gwiazdy podzielą się swoimi historiami na temat zdrowia 
i zdradzą, jak radzą sobie w najtrudniejszych chwilach. Nie zabraknie też najnowszych technologii, które naukowcy 
opracowują, żeby skuteczniej walczyć z najgroźniejszymi chorobami. Tylko dzięki „36,6°C” dowiesz się jak znaleźć 
specjalistów, którym niestraszne są najtrudniejsze przypadki. Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek pomogą oddzielić 
prawdę i rzetelną medyczną wiedzę od mitów i fake newsów, a że w kwestii zdrowia nie ma miejsca na półprawdy 

− to koniecznie oglądajcie nas w każdą sobotę o 18:00!
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FAKTY

CODZIENNIE 19:00

Od ponad 20 lat niezmiennie jeden z najlepszych programów informacyjnych w kraju. Jego wizytówką są przede 
wszystkim rzetelna i obiektywna informacja, a także kultura przekazu. Ostatni sezon po raz kolejny potwierdził, 

że „Fakty” to już nie tylko serwis newsowy, ale marka, którą każdego dnia obdarzają zaufaniem miliony Polaków!

„Fakty” to codzienna dawka najświeższych informacji. Od poniedziałku do niedzieli Anita Werner, Diana Rudnik, Grzegorz 
Kajdanowicz, Piotr Marciniak i Piotr Kraśko punktualnie o 19:00 zasiadają przed kamerą, aby przedstawić Polakom 
najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Zespół najlepszych reporterów na bieżąco śledzi wydarzenia na krajowej 
i międzynarodowej scenie politycznej oraz gospodarczej. Ekipy „Faktów” są zawsze tam, gdzie dzieje się coś istotnego. 
Relacjonują gorące tematy będąc w samym centrum wydarzeń, rozmawiając ze świadkami, ekspertami i komentatorami.

„Fakty” nie boją się poruszać trudnych, a zarazem ważnych tematów. W momentach kryzysowych – jak pandemia COVID-19 
– starają się dostarczyć możliwie najpełniejszy obraz rzeczywistości, pomagając w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa.
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UWAGA!

PN-PT 19:50, SB-ND 19:45

Reporterzy „Uwagi!” nie zwalniają tempa. Miniony sezon należał do nich! To właśnie dziennikarze programu jako 
pierwsi zaczęli pokazywać pandemiczną rzeczywistość z mobilnego studia poruszającego się po ulicach Warszawy. 
Ryszard Cebula, Tomasz Kubat i Zbigniew Łuczyński – każdego wieczoru, niezależnie od okoliczności, spotykają się 

z widzami TVN, żeby poinformować ich o rzeczach ważnych i poruszających. 

Ostatni sezon to okres pandemii, która zaskoczyła wszystkich. Wyjątkowa rzeczywistość przyniosła nowe problemy, 
z którymi wszyscy się mierzymy. W tym niecodziennym okresie reporterzy „Uwagi!” odpowiedzieli na zgłoszenia 
ludzi zproblemem pozyskania świadczeń od ZUS-u. Nie odmówili wsparcia opiekunom niepełnosprawnych dzieci, 
pozostawionym bez pieniędzy i terapeutów. Izolacja, która dotknęła wszystkich, spowodowała wzrost przemocy 
domowej. Jedną z  ofiar jest Patrycja. Wraz z czteroletnim synkiem musiała uciekać z piekła, jakie w domowym zaciszu 
zgotował jej mąż. Ogromny odzew od widzów po obejrzeniu reportażu pozwolił dziennikarzom „Uwagi!” otoczyć ją opieką 

i znaleźć jej oraz dziecku schronienie. 

Czas ataku wirusa Covid-19 to także moment, kiedy na antenie zadebiutował nowy program twórców „Uwagi!” 
–„Uwaga! Koronawirus”. Od początku pandemii w specjalnym codziennym raporcie dziennikarze zadawali ekspertom 
najważniejsze pytania, dementowali nieprawdziwe doniesienia i dawali wskazówki widzom, jak dbać o siebie oraz bliskich. 
Twórcy „Uwagi!”, chcąc być jeszcze bliżej ludzi, uruchomili mieszczące się w elektrycznym autobusie miejskim mobilne 
studio, które jako pierwsze wyjechało na opustoszałe wówczas ulice Warszawy. Każdego wieczoru w studiu na kołach 

prowadzący gościł eksperta, który pomagał uporządkować wiedzę. 
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Co równie istotne, dziennikarze nie pozwolili, aby pandemia przykryła inne ważne i dramatyczne tematy. Przykładem 
jest choćby reportaż o trwającym pięć lat koszmarze dziewczynki – ofierze molestowania seksualnego przez 
ojca. Twórcy programu naświetlili tragedię, do której przyczyniła się obojętność ludzi i instytucji. Kamer „Uwagi!” 
nie mogło zabraknąć także podczas ewakuacji schroniska dla zwierząt w Radysach, dziś określanego mianem 

najgorszego w Polsce. 

„Uwaga!”– zawsze w Twojej sprawie. Jak wygląda życie po pandemii? Na ile zmienił się nasz kraj i świat? O tym można 
będzie dowiedzieć się z nowego sezonu programu. 



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

SUPERWIZJER

WT 23:30
OD 1 WRZEŚNIA

Najpopularniejszy magazyn śledczy w Polsce w tym roku obchodzi swój jubileusz. Od 20 lat Jolanta Konopka 
przedstawia kolejne reportaże, które dowodzą, że w telewizji jest możliwe rzetelne dziennikarstwo śledcze. Miniony 

sezon to nie tylko wstrząsające opinią publiczną materiały, ale także dwa filmy, docenione w Polsce i na świecie!

Dziennikarzy „Superwizjera” cechuje bezkompromisowość, dociekliwość i odwaga do podejmowania tematów, które inni 
zamiatają pod dywan. Kontrowersyjne historie, wielkie afery oraz polityczne skandale – to dla nich chleb powszedni. 
Materiały pokazywane w programie stanowią połączenie rzetelnego dziennikarstwa ze świetnym warsztatem telewizyjnym. 
A to wszystko sprawia, że reportaże ogląda się często jak film. „Superwizjer” to pozycja absolutnie obowiązkowa dla tych, 

którzy chcą wiedzieć, jak wygląda rzeczywistość (i jakie czyhają zagrożenia).

Ostatni sezon „Superwizjera” to poza głośnymi reportażami także dwa filmy. Pierwszy – „Brudna strefa. Koronawirus 
w Polsce” – miał premierę pod koniec maja i ukazywał kulisy codzienności tych, którzy każdego dnia narażają swoje życie 
oraz zdrowie, niosą pomoc innym w czasie pandemii. Kilka tygodni później wyemitowano dokument „Covid-19: Świat 
w zagrożeniu”. Pełnometrażowy reportaż ujawniał, jak epidemia zmieniła życie milionów ludzi na całym świecie. Po emisji 
w Polsce film trafił do dystrybucji zagranicznej, pokazały go kanały z rodziny Discovery w ponad 100 krajach. Za każdym 

razem spotkał się z uznaniem publiczności i ekspertów.

Jesienią dziennikarze programu wrócą do śledztw i ponownie przyjrzą się głośnym tematom, które jeszcze kilka miesięcy 
temu bulwersowały widzów „Superwizjera”. Nie zabraknie też nowych spraw, które rozgrzeją dyskusję w całym kraju. 

Na trop jakiej afery wpadną tym razem reporterzy programu?
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BRZYDULA

PN-PT 
OD 5 PAŹDZIERNIKA

NOWOŚĆ

OBSADA: Julia Kamińska (Ula), Filip Bobek (Marek), Małgorzata Socha (Violetta), Łukasz Garlicki (Sebastian), 
Maja Hirsch (Paulina), Mariusz Zaniewski (Alex), Krzysztof Czeczot (Maciek), Łukasz Simlat (Adam), Piotr Rogucki 
(Sławo), Rafał Mohr (Miro), Marek Włodarczyk (Józef), Dorota Pomykała (Ala), Karol Pocheć (Artur), Dominika Kluźniak 
(Iza), Wacław Warchoł (Jasiek), Monika Fronczek (Ania), Magdalena Koleśnik (Nadia), Paulina Kondrak (Bożenka), 
Maciej Radel (Wojtek), Nel Kaczmarek (Beatka), Katarzyna Maria Zielińska-Jaworska (Ela), Marcin Rogacewicz 
(Kacper), Maria Maj (matka Maćka), Katarzyna Żak (Lucyna), Bui Ngoc Hai Nam (pan Hu), Daniel Kasprowicz (Daniel), 

Michał Gadomski (Władek) i inni.

Bez wątpienia to najbardziej oczekiwany telewizyjny comeback dekady. „BrzydUla” wraca na ekrany, a wraz z nią 
bohaterowie, których ponad 10 lat temu pokochała cała Polska. Jesienna depresja odejdzie w zapomnienie, bo w 
takim towarzystwie nie zagrozi ona nikomu. Już wkrótce Ula ponownie zarazi optymizmem i wiarą w ludzi, Marek 
przyspieszy bicie kobiecych serc, a Violetta, przez V i dwa t, sprawi, że będziemy płakać ze śmiechu! To będzie 

dziać się naprawdę, dacie wiarę?! 

Od wielkiego finału minęło 10 lat, a życie bohaterów zmieniło się diametralnie. Najbardziej głównej bohaterki – Uli 
Cieplak. Najlepsza asystentka F&D poświęca się teraz karierze… żony i matki. I choć czasem z sentymentem wraca 
myślami do zawodowych wyzwań, spotkań, pokazów mody i wielkiego świata, nie zamieniłaby swojej codzienności na 
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żadną inną. Szczęśliwa rodzina – ukochany mąż i dzieci – rekompensują jej wszystko. Mając na głowie cały dom i urwisy, 
Ula nie ma czasu na nic. A już najmniej dla siebie…

Tymczasem Marek mierzy się z kolejnym kryzysem w F&D. Choć nie chce się przyznać, bez pomocy swojej prawej ręki 
– Uli – trudno mu bez potknięć zarządzać rodzinną firmą. Niewiele już w nim z dawnego Dobrzańskiego, bo chłopiec 
stał się mężczyzną. Pewne rzeczy jednak nigdy się nie zmieniają – nadal uwielbia szaleć za kierownicą sportowych 

samochodów oraz otaczać się pięknymi kobietami, czego najlepszym dowodem jest jego nowa asystentka Nadia. 

Pewnego dnia los przecina drogi Marka i dawnej sekretarki, Violetty Kubasińskiej. Okazuje się, że ostatnie lata były dla 
niej bardzo szczodre. Spełniła swoje największe marzenie o sławie oraz bogactwie i została… cesarzową. Co prawda 
skarpet frotte, ale jednak cesarzową! Teraz w myśl reguły: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom, wyciąga do Marka 

pomocną dłoń, proponując mu iście „diamentowy interes”… 

W wyniku różnych zdarzeń Ula postanawia wrócić do pracy na pół etatu do F&D. Na miejscu czekają na nią starzy 
znajomi – przyjaciółki: Ala, Iza i Ela, przeżywający kryzys wieku średniego Sebastian oraz nowy król finansów, Adam. 
Wraz z Ulą w firmie pojawia się także nowa „brzydula”. To Bożenka – niezbyt atrakcyjna, ale piekielnie bystra 
i zaradna kuzynka Maćka. Z kolei gabinet Pshemko przejmuje temperamentny i jeszcze bardziej ekscentryczny duet 

projektantów – Sławo & Miro. 

Tęsknota za dziećmi, piękne kobiety, atrakcyjni mężczyźni, korporacyjne rozgrywki, które Ula zastaje w firmie sprawiają, 
że czuje się zagubiona. Znowu jest brzydulą w F&D, która próbuje odnaleźć swoje dawne miejsce. Jest jednak coś, 
co przez lata się zmieniło – w przeciwieństwie do dawnej Uli, obecna ma pewność siebie, poczucie własnej wartości 

i przekonanie, że wszystko się ułoży. No bo dlaczego by nie?!

Życie to jednak wzloty, upadki i niebezpieczne zakręty. Powrót na „stare śmieci”, spotkanie z dawnymi przyjaciółmi budzą 
w Uli emocje, o których dawno zapomniała. Czuje się jak Kopciuszek, który przez jeden błąd za późno wrócił z balu 

i postawił pod znakiem zapytania swoje bajkowe zakończenie. W końcu dobrze, jak nie za dobrze…

Wzruszająca, zarażająca optymizmem, prawdziwa, ale też zabawna i z przymrużeniem oka. Taką „BrzydUlę” Polacy 
pokochali ponad 10 lat temu. I taka też wraca do nich tej jesieni!

Kontynuacja „BrzydUli” oparta jest na oryginalnym pomyśle Piotra Jaska i jego zespołu. Producentkami serialu są: 
ze strony TVN – Karolina Izert („Singielka”, „Pod powierzchnią”) i Monika Gosk („Kuchenne rewolucje”, „Taniec 

z gwiazdami”), a ze strony FremantleMedia Polska – Grażyna Kozłowska („Na Wspólnej”).

„BrzydUla” to sztandarowy projekt tej jesieni. Fani Uli i Marka będą mogli śledzić ich perypetie aż w trzech kanałach: 
w Siódemce już od 5 października, a także w Playerze – prapremiery od piątku 2 października – oraz w TVN 

– w blokach powtórkowych w sobotę i niedzielę od 10 października.
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KTO ODMÓWI PANNIE MŁODEJ?

WRZESIEŃ

Jesienią Siódemka pokaże nowy format „Kto odmówi pannie młodej?” (oryg. „Marry me now”). W roli prowadzącej 
wystąpi Małgosia Ohme. Każdy odcinek to historia odważnej kobiety, która bierze los w swoje ręce, prosząc wybranka, 

żeby się z nią ożenił!

Trzy dni na zaplanowanie ślubu marzeń? To nie największe wyzwanie, przed jakim będzie musiała stanąć panna młoda! 
Tym razem role się odwrócą i to kobiety zaskoczą swoich partnerów niespodziewanymi oświadczynami. Kawaler dostanie 
dosłownie chwilę na podjęcie decyzji o ślubie – na parę młodą w sali weselnej będzie już czekała rodzina i przyjaciele. 
Ale co się stanie, jeśli kandydat na męża odmówi? Jak zareaguje rodzina i czy kobiecie w ogóle wypada prosić mężczyznę 

o rękę? Dziewczynom w trakcie całego procesu towarzyszyć będzie Gosia Ohme, gospodyni programu.

– „Kto odmówi pannie młodej?” to pełen emocji format, w którym przełamujemy schematy i zrywamy z tradycyjnymi rolami 
w związku. To niezwykły program o relacjach, uczuciach i nadziei. Przejmujące historie bohaterów, odważne dziewczyny 
i ich bliscy. Jesteśmy przekonani, że widzowie pokochają ten format za jego autentyczność i dramaturgię każdego odcinka. 
Nasze bohaterki to bardzo silne i odważne kobiety! Osobiście mam nadzieję, że nikt nie odmówi pannie młodej – mówi 

Kasia Mazurkiewicz, szefowa Siódemki.

Program realizowany jest na licencji Armoza Formats. Producentem wykonawczym jest Starry Televizor.

NOWOŚĆ
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HOTEL PARADISE 2

PN-CZW 20:00 
OD 31 SIERPNIA

W rajskim hotelu na magicznej wyspie Bali kilkunastu singli podejmie niebezpieczną grę, w której stawką będą 
miłość i pieniądze. Cel jest jeden – znaleźć parę i zostać w programie jak najdłużej! Nie będzie to jednak łatwe, bo 
tutaj strategia i rywalizacja przeplatają się z lojalnością i prawdziwymi uczuciami. Tą, która rozdaje karty w tym 
miłosnym pokerze, jest olśniewająca Klaudia El Dursi i wcale nie zamierza ułatwiać uczestnikom pobytu w swoim 

hotelu. Jedno jest pewne – tej jesieni będzie naprawdę gorąco!

Kilkunastu śmiałków gotowych na wszystko, gorąca wyspa na krańcu świata, widoki zapierające dech w piersiach, 
luksusowy hotel i gra o wysoką stawkę. W „Hotelu Paradise” niczego nie można być pewnym! Gdy grupa pięknych kobiet 
i przystojnych mężczyzn przekroczy próg rajskiego domu, rozpoczną się miłosne igrzyska, z których tylko jedna para 

wyjdzie zwycięsko.

Uczestnicy drugiej edycji to wybuchowa mieszanka temperamentów – tu nikt się nie krępuje, że będzie spał z kimś 
nowo poznanym w jednym łóżku, a związki i relacje rozwijają się w tempie błyskawicy. Strategia i spryt przeplatają się 
z prawdziwymi rozterkami i narastającymi emocjami, co w efekcie daje prawdziwy miłosny rollercoaster. Pojawią się łzy 

rozpaczy, gorące zbliżenia, wybuchy śmiechu i prawdziwe dramaty. Będzie zmysłowo, seksownie i gorąco!

Gospodynią hotelu pozostaje niezmiennie Klaudia El Dursi, która nie zawaha się wystawić na próbę prawdziwość uczuć 
swoich gości. Zadania, które dla nich przygotowała, z pewnością mocno namieszają w niejednym związku. Towarzyszyć 
jej będzie tajemniczy Pan Lektor, do którego zawsze należy ostatnie zdanie! Jednym słowem, tej jesieni będzie się działo! 
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ZAKOCHANI PO USZY

PN-CZW 19:30 
OD 1 WRZEŚNIA

Już we wrześniu na antenę Siódemki powróci uwielbiany przez widzów serial „Zakochani po uszy”. W czwartym 
sezonie pojawią się nowe postaci, które wprowadzą sporo zamieszania w życie głównych bohaterów, a więc emocji 
na pewno nie zabraknie. Do obsady serialu dołączyli kolejni aktorzy młodego pokolenia – Weronika Dzierżyńska, 

Jędrzej Hycnar i Michał Kurek.

Czwarty sezon „Zakochanych po uszy” to kontynuacja miłosnych perypetii i życiowych zawirowań znanych z poprzednich 
serii bohaterów. W życiu Asi i Piotra szykuje się wiele zmian. Wszystko wskazuje na to, że do ich domu w końcu zawita 

szczęście i harmonia. Czy uda im się uniknąć problemów? A może nad ich związkiem znowu zawisną czarne chmury? 

Wiele wydarzy się również w życiu Sylwii, która jak zwykle zaskoczy wszystkich swoimi decyzjami. Można powiedzieć, 
że na własne życzenie wywróci swój świat do góry nogami i będzie bardzo zaskoczona, jak bardzo ją to zmieni.

Widzowie zobaczą również jak potoczą się losy Soni, Tymona i Bartka, dla których poprzedni sezon zakończył się tragicznie. 
Sonia będzie musiała stanąć przed trudnym wyborem, który zaważy na losach wielu osób. Jak się zachowa i jakie to 

będzie miało konsekwencje dla jej najbliższych?

W serialu pojawią się nowe postaci, które wpłyną na losy dotychczasowych bohaterów. W życiu Bartka niespodziewanie 
pojawi się urocza i żywiołowa Hanka (Weronika Dzierżyńska), która jak nikt inny potrafi ściągać na siebie kłopoty, 
ale równocześnie być oddaną przyjaciółką. Poznamy również dwóch braci – Michała (Jędrzej Hycnar) i Antka (Michał 



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

Kurek), którzy zostali ciężko doświadczeni przez los. Michał jest znajomym Asi i rodziny Popielów. Jego kiepska sytuacja 
materialna zmusza go do podejmowania bardzo nietypowych prac.

Nowi bohaterowie wniosą wiele nieoczekiwanych zmian i zwrotów do serialowej akcji, która – tak jak w poprzednich 
seriach – rozgrywać się będzie w Krakowie.

Za produkcję telenoweli odpowiada Krystyna Lasoń. Autorami scenariusza są Ilona Łesyk-Moczulska i Michał Zasowski, 
a odcinki reżyserują Regina Zawadzka, Arkadiusz Luboń, Monika Szczęsna-Jurga i Marcin Solarz.
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SZKOŁA

PN-PT 15:50 
OD 1 WRZEŚNIA

Szkoła to pierwszy krok młodych ludzi w dorosłość. Pierwsze przyjaźnie, miłości, a także zawody, rozstania czy 
konflikty. Walka o dobre stopnie, trudności z rodzicami, uzależnienia to tylko niektóre z problemów, z jakimi będą 

musieli zmierzyć się uczniowie i ich nauczyciele. Co jeszcze wydarzy się w „Szkole” w jesiennym sezonie? 

Nic nie jest tak silne, jak pierwsza miłość, dla której młodzi ludzi są gotowi zrobić wszystko. Dwie przyjaciółki z siódmej 
klasy zakochały się w tym samym chłopaku. Ala chce sama poderwać przystojnego Adama i nie dopuścić do spotkania 
z nim koleżanki. Dlatego okłamuje ją, że zaproszenie, które dostała od niego, to wynik zakładu z kolegami, nie szczere 
uczucie. Wkrótce kłamstwo wychodzi na jaw, a przyjaźń między dziewczynami wisi na włosku… Patrycja Zawojska i Daniel 
Jarys z 1d są parą, ale do tej pory nie uprawiali ze sobą seksu. Daniel, za namową kolegów, decyduje się na ten ważny krok 
i zaprasza dziewczynę do siebie do domu. Wątpliwości go jednak nie opuszczają, nie czuje się gotowy na swój pierwszy 
raz i stara się go uniknąć. Prosi kolegów, by odwiedzili go i przeszkodzili w zaplanowanym wieczorze. Patrycja czuje się 
rozczarowana… Tymczasem licealista Karol Czyżyk chce zainteresować sobą dziewczynę, która pasjonuje się medycyną. 
Wymyśla więc, że cierpi na uporczywe bóle głowy i prosi uczennicę o pomoc. Wkrótce okazuje się, że Irka nie ma zamiaru 

spotykać się z chłopakiem, przejmuje się jedynie jego stanem zdrowia. Nastolatek jest wściekły.

Złamane serce to nie jedyna trudność, z jaką muszą poradzić sobie młodzi ludzie. Częste problemy rodzinne są powodem 
wielu konfliktów, nieporozumień czy trudności w życiu i szkole. Ojciec licealistki Elizy Romaniuk jest alkoholikiem. 
Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, potrącił dziecko i uciekł z miejsca wypadku. Bojąc się konsekwencji, próbuje 
przekonać córkę, żeby wzięła winę na siebie. Eliza zgadza się pomóc ojcu, by go chronić. Ewa Kurowska staje przed 
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innym dylematem. Jej mama wyjeżdża do pracy za granicę. Hela Jakubiak, przyrodnia siostra Ewy, wpada na pomysł, 
by dziewczyna zamieszkała z jej rodziną. Mama Heli jest wściekła i robi awanturę w szkole. Mąż kobiety staje w obronie 
nieślubnej córki i wyprowadza się z domu. Chce zamieszkać z Ewą w czasie nieobecności jej mamy. Czy rodzina dojdzie do 
porozumienia? Tymczasem maturzysta Fabian Jackiewicz może zostać dawcą nerki dla ciężko chorej siostry, którą może 
uratować tylko przeszczep. Dziewczyna jest szczęśliwa i nie wie, że jej brat bardzo boi się operacji. Fabian chce pomóc 

siostrze i uratować jej życie, ale jest też przerażony i nie potrafi sobie z tym poradzić. Co zrobi chłopak?

Potrzeba akceptacji jest w każdym człowieku, jednak to nastolatkowie najmocniej przeżywają odtrącenie lub brak 
akceptacji ze strony rówieśników. Trzej uczniowie ciągle żartują sobie z koleżanki. Zdenerwowana dziewczyna przeklina 
Filipa. Chłopak robi wszystko, żeby Martyna uwierzyła, że jej klątwa się spełnia. Nic nie działa, jednak gdy naprawdę 
przypadkowo spada ze schodów, Martyna w końcu mu wierzy. Przerażona nastolatka obiecuje zdjąć klątwę. Pawłowi 
Woźnicy z 1b liceum podoba się koleżanka z klasy, Monika Bielecka, jednak dostaje od niej kosza. Zarozumiały chłopak 
nie może tego przeżyć i zaczyna publicznie komentować wulgarny, jego zdaniem, strój koleżanki. Popiera go kolega. 
Monika nie wytrzymuje presji i następnego dnia przychodzi do szkoły w dresie. Jej koleżanki organizują protest przeciw 

komentowaniu ich wyglądu. 
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19+

PN-CZW 19:00 
OD 1 WRZEŚNIA

Paczka przyjaciół wspólnie wkracza w dorosły świat. Miłość, nienawiść, zdrady, odejścia i powroty. Tej jesieni świat 
serialu „19+” zawiruje wokół miłosnych perypetii, ale bohaterom przyjdzie zmierzyć się również z dramatycznymi 

wydarzeniami, na które nie byli gotowi. Czy ich przyjaźń pokona wszystkie przeszkody?

Czy Iwona i Irek, ulubiona para fanów serialu, mają jeszcze szansę? Iwona coraz bardziej zakochuje się w starszym, 
przystojnym lekarzu, a Irek odreagowuje rozstanie. Nie widzi dla siebie przyszłości bez jego ukochanej Lisicy. 
Czy przyjaciele uratują Irka, który uważa, że rozsypuje się całe jego życie? Niektórzy z ekipy już nawet nie lubią Irka, 

ale informacja, że zaginął, wstrząśnie wszystkimi… Czy chłopak odnajdzie się cały i zdrowy?

Zuza, zakochana do szaleństwa w Adrianie, podstępem zdobywa jego miłość. Chłopakowi nie będzie łatwo wybaczyć, gdy 
prawda wyjdzie na jaw. Nie spodziewa się też, że życie szykuje dla nich dużo poważniejsze wyzwanie. Podczas rutynowej 
wizyty u ginekologa okaże się, że Zuza jest w ciąży – ale z obliczeń wynika, że nie może to być dziecko Adriana… Kim więc 

jest ojciec dziecka?

Ala i Magda zostały parą mimo tego, że wszystko zdawało się je dzielić. Magda to urodzona prowokatorka, ale dla Ali 
zrobiłaby wszystko. Nie dopuszcza do siebie myśli, że Ala oddala się od niej coraz bardziej i nie zauważa momentu, 
gdy może być już o jedną kłótnię za późno, żeby ratować tę miłość. Z kolei Ala czuje, że rozstanie z Magdą to szansa na 
zupełnie nowy etap. A gdyby tak rzucić wszystko i polecieć na drugi koniec świata, żeby ratować orangutany? Ta myśl nie 

daje Ali spokoju…
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To nie jedyni bohaterowie, których czekają duże zmiany. Odwieczne rywalki, Mela i Iwona, nagle staną ramię w ramię, 
żeby wspólnie stawić czoło przeciwnościom losu. Jak długo przetrwa ich zaskakująca przyjaźń? Monika decyduje się 
w tajemnicy przed Krzyśkiem na sprzedaż komórek jajowych, żeby zarobić na utrzymanie chorej babci. Krzysiek i Rafał 
nagrywają piosenkę, która może stać się przełomem dla ich zespołu – czy wykorzystają tę szansę? Sara związuje się 
z chłopakiem, który jest seropozytywny. Zabezpiecza się tak, jak to tylko możliwe, ale mimo wszystko, gdy pewnego dnia 
zaczyna chorować, wpada w panikę, że zakaziła się wirusem HIV. Frodo przez przypadek oświadcza się Kai, ale musi 
iść za ciosem i faktycznie zacząć planować ślub, bo inaczej Kaja nie będzie chciała go znać. Arek i Lucy z dnia na dzień 
przeprowadzają się… do domu Marty Prus. Co sprawi, że Marta zostawi wszystko i, narażając własne życie, poleci do 

Hiszpanii do Oskara? 

To wszystko i więcej już we wrześniu na antenie Siódemki.
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FILMY

Jesień w Siódemce to nie tylko doskonała rozrywka, ale również najlepsze kino z całego świata. Na widzów czekają 
największe polskie przeboje filmowe, megaprodukcje z USA oraz europejskie koprodukcje. Nie zabraknie również 

kilku długo wyczekiwanych premier!

Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie tygodnia, niż „Polskie poniedziałki” w Siódemce. Już we wrześniu miłośnicy 
kultowych komedii będą mogli zobaczyć obie części filmu „Kiler” z wyśmienitą rolą Cezarego Pazury, który przypadkowo 
zostaje wzięty za płatnego zabójcę. Dla wszystkich spragnionych romantycznych wzruszeń Siódemka przygotowała 
klasyki od mistrza polskich komedii romantycznych Ryszarda Zatorskiego: „Nigdy w życiu” na podstawie bestsellerowej 
książki Katarzyny Grocholi z niezapomnianą Danutą Stenką w roli Judyty oraz „Tylko mnie kochaj”, czyli historię Michała, 
którego spokojne, kawalerskie życie zmienia się w chwili, gdy do jego drzwi puka siedmioletnia dziewczynka. W ramach 
cyklu zostanie również wyemitowany „Juliusz”, który będzie miał swoją premierę w Siódemce. Nie zabraknie także 
największych produkcji zza oceanu. W niedzielnym paśmie „Superseans” na widzów czeka wyjątkowa uczta filmowa 
z najznakomitszymi gwiazdami prosto z Hollywood. Tutaj również pojawią się aż dwie premiery. Po raz pierwszy widzowie 
TVN7 będą mogli zobaczyć kolejną część sagi „Gwiezdne wojny: przebudzenie mocy” oraz megaprodukcję z bogatej 
biblioteki świata DC – „Wonder Woman”. Nie zapomniano również o zwolennikach filmowej klasyki. Ci będą mieli szansę 
przypomnieć sobie m.in.: „Pożegnanie z Afryką”, „Notting Hill” czy „Apollo 13”. Widzowie będą mogli również poznać 
alternatywną wersję historii II wojny światowej według Quentina Tarantino w jego superprodukcji „Bękarty wojny”. 

Sobotnie popołudnia będą natomiast należały do najmłodszych – Siódemka przypomni całą serię „Minionków”.

Jedno jest pewne – tej jesieni nie zabraknie filmowych emocji!
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USŁYSZCIE NAS!

ND 22:15 
OD 18 PAŹDZIERNIKA

Jesienią w TTV pojawi się duża dawka odwagi i talentu, ale jesteście na to gotowi!   Na scenie staną niepokorne 
i kolorowe indywidualności, a ich szalone performance przetestują naszą otwartość i ciekawość na innego 
człowieka. W sześciu  odcinkach uczestnicy zaprezentują intrygujące, a czasem kontrowersyjne występy przed 
czwórką życzliwych im i bezstronnych mentorów. Ten program chce otworzyć drzwi przed ludźmi, którzy czują się 

osobowościami, artystami, ale do tej pory nie mieli szansy na szerszą prezentację.

Bohaterami programu „Usłyszcie nas!” są silne osobowości idące pod prąd, nonkonformiści nieobecni w świecie rozrywki 
i w życiu publicznym. Do świata podchodzą bez uprzedzeń, bywają niepoprawni politycznie i nie przebierają w słowach. 
Tym razem dostaną szansę, by stanąć przed publicznością, zostać docenionym i wygrać jedną z dwóch równorzędnych 
nagród pieniężnych w wysokości 50 000 PLN. Na koniec serii, w siódmym odcinku, w demokratycznym głosowaniu online, 

widzowie wybiorą tych, którzy skradli ich serca.  

W programie „Usłyszcie nas!” swoją rolę do spełnienia ma również niecodzienne kolegium mentorów towarzyszące 
bohaterom programu. W tej roli widzowie zobaczą   wokalistkę Monikę Kuszyńską, stand-up’era Łukasza „Lotka” 
Lodkowskiego, Krzyśka Hirsztritta, uczestnika „Down the road. Zespół w trasie” oraz Przemka Kossakowskiego. 
Nad dobrą energią na planie będzie czuwać niezwykła prowadząca – drag queen „Himera”. Wszyscy oni będą służyć 
uczestnikom swoim wsparciem,   podpowiedzą jak przekonać do siebie i swojego pomysłu na życie. Niezależnie od 

finałowych rozstrzygnięć, jedno jest pewne: dla wszystkich bohaterów będzie to prawdziwe wyjście z lockdown’u! 

NOWOŚĆ
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IT’S MY LIFE! TO MOJE ŻYCIE

WT 22:00 
OD 1 WRZEŚNIA

Piątka młodych nieznajomych ludzi zdecydowała się zamieszkać razem w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie. 
Połączyło ich jedno: chcieli zacząć żyć na własny rachunek według swojego scenariusza – bez kontroli, rad i instrukcji.

Młodzi bohaterowie, którzy trafili pod jeden dach, poszukiwali zmiany w życiu. Przyjechali do Krakowa, do miasta 
studentów, knajp, imprez, ale też wielu możliwości. Jedni chcieli wyprowadzić się od rodziców i zacząć samodzielne 
życie, inni poszukiwali pracy, chcieli mieć własne pieniądze. Nie znali się i nigdy wcześniej się nie widzieli. We wspólnej 
kamienicy musieli dzielić ze sobą nie tylko kuchnię, łazienkę, ale też rachunki. Każdy uczestnik dostał jednorazowe 
wsparcie finansowe (kwotę odpowiadającą pensji minimalnej). Na start mieli do zapłacenia czynsz i kaucję za wynajem 

mieszkania. Tylko od nich zależało, czy się dogadają i jak podzielą się kosztami.

Kamery towarzyszyły bohaterom w codziennym życiu w domu i na mieście, kiedy się budzili, ćwiczyli, robili zakupy, szli na 
randkę czy rozmowę rekrutacyjną. W trakcie pobytu mogli odwiedzać ich znajomi, rodzice czy nowo poznane osoby. Każdy 
mógł też wyprowadzić się z dnia na dzień. Po miesiącu wspólnego życia będą musieli jednak zdecydować czy nadal chcą 

mieszkać razem.

Już we wrześniu przekonamy się, czy bohaterom „It’s my life! To moje życie” uda się miękko wylądować w dorosłości.

NOWOŚĆ
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DEFACTO BOSACKA

ND 20:05 
OD 6 WRZEŚNIA

Jesienią na antenie TTV zobaczymy Katarzynę Bosacką w roli prowadzącej. Popularna dziennikarka pojawi się po raz 
pierwszy w stałym programie na antenie telewizji naziemnej! Program „DeFacto Bosacka” odkryje, w jaki sposób 

możemy na co dzień poprawić jakość swojego życia. 

Katarzyna Bosacka przez ponad 20 lat dziennikarskiej kariery zajmowała się edukacją: żywieniową, konsumencką, 
zdrowotną oraz naukową. Spod jej pióra wyszło 10 książek i kilka programów telewizyjnych na antenie TVN Style. Tym razem 
na widzów będzie czekać wiele ciekawostek i odkryć, które niewielkim kosztem ułatwiają życie, a także podpowiadają jak 

podreperować swoje zdrowie i stan portfela.  

Formuła programu będzie zawierała również szereg zaskakujących statystyk dotyczących każdego z nas. Naukowcy 
szacują, że 50% osób po 30. roku życia cierpi z powodu bezsenności, a mało kto wie, że jeszcze 100 lat temu średnio 
spaliśmy 9 godzin, teraz tylko… 6. Co z tym możemy zrobić, aby chronić się i poprawić jakość naszego życia? Katarzyna 

Bosacka będzie miała swoje propozycje i rozwiązania!

NOWOŚĆ
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DOM WESELNY

PN-PT 16:00 
OD 31 SIERPNIA

Jesienią w TTV pojawi się nowy serial paradokumentalny opowiadający perypetie Oliwii i Marka prowadzących 
tytułowy „Dom weselny”. Oliwia to zawodowa wedding plannerka. Razem z mężem, Markiem, postanowili przejąć 

podupadający hotel, w którym zrealizowali swoje marzenie – stworzenie  domu weselnego. 

Każdy odcinek to nowa historia pary narzeczonych, która decyduje się zlecić Oliwii i Markowi organizację swojej 
uroczystości. A jak wiadomo, przygotowania do ślubu to nie bajka, tylko bardzo intensywny czas w życiu nie tylko 
pary młodych, ale i ich całego otoczenia. To ostatni moment, żeby  przearanżować cały ślub, podzielić się majątkiem, 

poznać bliżej teściów i być może całkowicie zmienić decyzję o małżeństwie.

Oliwia i Marek naprawdę nie wybrali sobie najłatwiejszego biznesu. Zazdrość, kłamstwo, naiwność, ale i potrafiąca 
przezwyciężyć wszelkie kłopoty miłość, to emocje, z jakimi przyjdzie się zmierzyć zarówno nowożeńcom jak i właścicielom 

„Domu weselnego”.

NOWOŚĆ
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FOBIE

WT 22:00
OD 27 PAŹDZIERNIKA

Fobia to silny lęk, który dezorganizuje życie i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Na świecie istnieje ponad 700 
rodzajów fobii, a ostatnio dołączyła do nich nowa – strach przed koronawirusem. W każdym odcinku „Fobii”, nowego 
formatu TTV, psychologowie spróbują zdiagnozować problemy bohaterów. Poznają ich historie i odkryją głęboko 

skrywane tajemnice. 

W serii 12 odcinków poznamy historie osób, dla których codzienność często zamienia się w piekło. Spotkamy ich 
w sytuacjach rodzinnych, w pracy czy podczas zupełnie niewinnych czynności. Każda z tych okoliczności może okazać się 
scenerią ataku paniki, ponieważ bodźce lękowe mogą pojawić się na każdym kroku. Rolą ekspertów jest odpowiedź na 

pytanie – na jaką fobię cierpi każdy z naszych bohaterów? 

Lekarze oceniają, że u co czwartej osoby choć raz w życiu pojawił się niepohamowany lęk, a u około 10% objawy są tak 
nasilone, że konieczne jest leczenie. Fobiom zawsze towarzyszą objawy somatyczne: kołatanie serca, skrócony oddech, 
potliwość czy suchość w jamie ustnej. Każdy z bohaterów programu odczuwa je u siebie. Dziś zaburzenia lękowe zaliczane 
są do najczęściej występujących chorób psychicznych – pojawiają się częściej niż alkoholizm, depresja czy schizofrenia. 

Program „Fobie” podpowie, jak radzić sobie z własnym lękiem, ale też wyjaśni, jak pomóc bliskim.

NOWOŚĆ
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KANAPOWCY

SB 22:15
OD 10 PAŹDZIERNIKA

Wygodna kanapa, chipsy, piwko i dobry film brzmią bardzo zachęcająco, jednak skutki nadwagi coraz częściej 
prowadzą do niebezpiecznych dla zdrowia schorzeń. W drugim sezonie „Kanapowców” pojawi się pięciu odważnych 
uczestników z Podhala, którzy pod opieką trenera Krzysztofa Ferenca spróbują powalczyć o swoje zdrowie, formę 

i nowy styl życia.  

Pierwszy sezon programu okazał się prawdziwym hitem, ale przede wszystkim sukcesem dla samych uczestników. 
Czwórka z pięciu bohaterów schudła po kilkanaście kilogramów i postawiła na zmianę swoich nawyków, a wszystko 
dzięki wdrożonym ćwiczeniom i diecie. Udział w programie odmienił życie nie tylko tytułowych „Kanapowców”, ale całych 

ich rodzin! 

Nowi uczestnicy programu, charakterni mieszkańcy Podhala, nie czują się komfortowo ze swoim ciałem. Wyjście na 
basen z dziećmi czy rozebranie się przed partnerką jest dla nich wręcz paraliżującym przeżyciem. Nadwaga stała się 
problemem nie tylko dla nich, ale też dla całej rodziny. Dlatego zdecydują się na diametralną zmianę stylu życia i reżim 

wprowadzony przez trenera Krzysztofa Ferenca.

Kamery programu będą podglądać codzienność każdego z mężczyzn. Tym razem finałem zmagań dla uczestników 
będzie prawdziwy wydolnościowy sprawdzian – triathlon. Na ile silna okaże się ich motywacja do osiągnięcia tego celu, 

przekonamy się już w październiku.
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KRÓLOWE ŻYCIA

CZW-PT 22:15
OD 3 WRZEŚNIA

Barwne życie, w którym nie ma miejsca na zasady, i specyficzne poczucie humoru wyrażone ciętym językiem. 
Bohaterki „Królowych życia” żyją według własnego scenariusza i tym od czterech lat przyciągają uwagę widzów. 

Jesienią w programie zadebiutują też nowe, bardzo charakterystyczne królowe.  

Ich nie trzeba szerzej przedstawiać – Dagmara, Kasia i Iza prowadzą życie dalekie od przeciętności, czym u jednych 
wzbudzają sympatię i podziw, a u innych – krytykę i zazdrość. Jednak nawet ich ekscentryczne perypetie nie są wolne od 
trosk dnia codziennego. Kłopoty ze zdrowiem, zawirowania w życiu zawodowym czy dojrzewające dzieci potrafią wywrócić 

życie do góry nogami.

W najnowszym sezonie poznamy szóstkę nowych bohaterów! Sylwia, na co dzień mieszkanka Krakowa, która na przejażdżkę 
szybkim samochodem wydałaby każde pieniądze. W wolnym czasie często odwiedza strzelnicę, a z narzeczonym prowadzi 
firmę… rozbrajającą bomby. Pojawi się też niezwykły duet królowych z Chorzowa, Patrycja i Justyna, które prowadzą 
wspólne, bujne życie z tym samym partnerem. Taki podział w związku to coś nowego, nawet dla fanów programu! Po raz 
pierwszy w programie zagości też reprezentacja z Trójmiasta – Ania, która swoje życie dzieli pomiędzy pracą, a podróżami 

z ukochanym oraz Damian i Leon, duet w życiu i w pracy, którzy razem prowadzą klinikę medycyny estetycznej.
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GOGGLEBOX. PRZED TELEWIZOREM

PN 22:00 OD 31 SIERPNIA
PN I ŚR 22:00 OD 30 WRZEŚNIA

Niekwestionowany hit TTV od kilku lat cieszący się ogromną popularnością wśród widzów. W najnowszym trzynastym 
sezonie programu powstaną aż 24 odcinki, czyli na widzów czekają dwie premiery „Gogglebox. Przed telewizorem” 

w tygodniu.  

W tym programie rodziny, grupy przyjaciół oraz pary komentują oglądane przez siebie produkcje telewizyjne. 
Jednak „Gogglebox. Przed telewizorem” to nie tylko przewodnik po najciekawszych programach i najważniejszych 
wydarzeniach w polskiej telewizji, ale przede wszystkim cotygodniowa porcja śmiechu i rozrywki. W jesiennym 
sezonie dawka śmiechu będzie podwójna. Oprócz poniedziałkowej premiery, drugi premierowy odcinek „Goggleboxa” 

pojawi się od 30 września w środowe wieczory.
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EXPRESS
PN–PT, 15:45, 17:45, 19:45 i 21:45
SB–ND, 9:45, 15:45, 17:45 i 19:45

Najdłużej emitowany program TTV, bez którego ciężko wyobrazić sobie dzień na antenie stacji. Dziennikarze  
 reporterzy „Expressu” w każdym z pięciu codziennych wydań będą tam, gdzie aktualnie dzieje się coś ważnego. 

„Express” to program dla ciekawych świata i tych, którzy zawsze lubią trzymać rękę na pulsie!

W dzisiejszych czasach niezwykle ważną rolę pełni informacja, rzetelna i sprawdzona. W codziennym serwisie 
prezentowana jest codzienna porcja informacji z kraju i ze świata, przekazywana widzom w bardzo przystępnej formie. 
Każdego dnia, podczas pięciu wydań, najświeższe newsy przedstawiają widzom dziennikarze: Małgorzata Prokopiuk, 

Patrycja Stockinger oraz Jakub Porada.
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TOP MODEL. FRONT ROW

JESIEŃ

Jakob Kosel, Karolina Pisarek 

„Top Model. Front Row” to bilet VIP na tour po świecie wielkiej mody! Produkcja zabierze widzów za kulisy 9. edycji 
największego modowego show w Polsce. Tej jesieni poprowadzi ją wybuchowy duet byłych uczestników programu 
Top Model – uczestnik 5. edycji popularnego show i gospodarz pierwszej odsłony „Top Model. Front Row” 

– Jakob Kosel oraz modelka i influencerka Karolina Pisarek. To może oznaczać tylko jedno – będzie się działo!

Jesienią jeszcze więcej „Top Model” w „Top Model”. W tym sezonie kamery „Top Model. Front Row” będą jeszcze bliżej 
wydarzeń na planie! Karolina i Jakob zajrzą nie tylko za kulisy castingów, bootcampu, sesji zdjęciowych czy pokazów mody, 
ale postawią przed uczestnikami dodatkowe zadania, a jurorów wezmą w krzyżowy ogień pytań. Gospodarze odwiedzą 

także dom modelek i modeli, uchylając rąbka tajemnicy i zdradzając codzienność uczestników programu.
Jakie smaczki z życia tej najpiękniejszej elity ujrzą światło dzienne? 

PRODUKCJA PLAYER ORIGINAL
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CHYŁKA – REWIZJA

JESIEŃ
Magdalena Cielecka (Joanna Chyłka), Filip Pławiak (Kordian „Zordon” Oryński), Wojciech Zieliński (Bukano), Jakub 
Gierszał (Piotr Langer Junior), Piotr Żurawski („Kormak”), Ireneusz Czop (Szczerbiński), Mariusz Bonaszewski 
(Buchelt), Antoni Pawlicki (Piotrowski), Olga Bołądź (Magdalena), Szymon Bobrowski (Artur Żelazny), Jacek Koman 

(Henry McVay), Małgorzata Klara (Zakierska) i inni.

„Chyłka – Rewizja” to już trzeci sezon niezwykle popularnego serialu z Magdaleną Cielecką w roli niepokornej pani 
mecenas. Po raz kolejny życie Joanny Chyłki poważnie się skomplikuje. Po zwolnieniu z kancelarii Żelazny & McVay, 
bezkompromisowa prawniczka będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. To niełatwe zadanie dodatkowo 

utrudni fakt, że zostanie wciągnięta w sprawę okrutnego morderstwa...

Świat Joanny Chyłki diametralnie się zmieni. Prawniczka będzie musiała stawić czoło nowym problemom, zarówno 
w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zrządzenie losu sprawi, że Chyłka przez przypadek zostanie zaangażowana w sprawę podwójnego morderstwa. Jej klient 
– Rom Bukano – po stracie żony i córki ma otrzymać pokaźną sumę od towarzystwa ubezpieczeniowego. W międzyczasie 
stanie się jednak głównym podejrzanym w sprawie. W efekcie Chyłka i „Zordon” znowu spotkają się na sali sądowej, 

ale tym razem staną po przeciwnych stronach barykady. Czy wynik tego starcia będzie z góry przesądzony?

PRODUKCJA PLAYER ORIGINAL
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ŻYWIOŁY SASZY – OGIEŃ

JESIEŃ
Magdalena Boczarska (Sasza), Marcin Czarnik („Duch”), Mirosław Haniszewski („Cuki”), Piotr Srebowski (Łukasz 
Polak), Piotr Cyrwus („Flaku”), Andrzej Konopka („Drugi”), Krzysztof Dracz (Leon Ziembiński), Arkadiusz Jakubiak 
(„Bomber”/Jacek Krysiak), Jerzy Trela (dziadek), Jędrzej Hyncar (Adam Gajek), Aleksandra Konieczna (matka 

Adama) i inni.

Już niebawem premiera nowej produkcji Player Original! „Żywioły Saszy – Ogień” to serial oparty  na adaptacji prozy 
Katarzyny Bondy. W rolę głównej bohaterki, profilerki kryminalnej, wcieli się Magdalena Boczarska. 

Sasza Załuska wraca do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie 
profilerki. Niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie. Niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie 
policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. Czy dzięki pomocy Załuskiej uda 

się ująć sprawcę i zakończyć śledztwo?

 „Żywioły Saszy – Ogień” to najnowsza produkcja Player Original, której scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej 
powieści „Lampiony” autorstwa Katarzyny Bondy. Na przestrzeni siedmiu odcinków widzowie będą śledzić zagadkę 
kryminalną, w której centrum znajdzie się główna bohaterka – Sasza Załuska. Przydzielona do grupy policjantów, 
spróbuje zapobiec serii podpaleń łódzkich kamienic oraz uporać się z własną, niełatwą przeszłością. Śledztwo okaże się 
wyjątkowo skomplikowane. Na drodze do rozwiązania sprawy stanie nie tylko brak jednoznacznych dowodów  i tropów, ale 
też wątpliwości przełożonych i współpracowników co do umiejętności profilerki. W każdym kolejnym odcinku pojawi się 

nowy ślad prowadzący do rozwiązania sprawy. 

PRODUKCJA PLAYER ORIGINAL



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

NIEOBECNI

JESIEŃ

Justyna Wasilewska (Mila Gajda), Piotr Głowacki (Filip Zachara), Zbigniew Stryj (Marcin Gajda), Izabela Kuna (Dorota 
Gajda), Anna Dymna (Zośka Gajda), Grzegorz Damięcki (Paweł Borkowski), Danuta Stenka (Elżbieta Zawada), Tomasz 
Włosok (Kuba Olechnowicz), Łukasz Garlicki (Miłosz Wielgucki), Mateusz Czułowski (Olek), Aleksandra Justa (Natalia 
Gajda), Edyta Torhan (Ilona Borkowska), Sebastian Jasnoch (Jacek Sierpień), Karol Bernacki (Tomasz Makar), Maria 

Kania (Iza Maciejczuk) i inni.

Corocznie w Polsce znika bez śladu około 20 tys. ludzi. „Nieobecni” – inspirowani sprawami najgłośniejszych zaginięć 
w naszym kraju – to wciągające połączenie serialu obyczajowego z wątkiem śledczym! 

Po długiej nieobecności Mila Gajda, ceniona i znana perfomerka oraz tancerka, przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa 
na święta Bożego Narodzenia. To tutaj, w małym miasteczku mieszkają jej najbliżsi – Marcin, Dorota i Olek Gajdowie. 

Szanowana i lubiana przez wszystkich rodzina…

Kiedy Mila dociera do domu, zastaje okruszki na talerzach, zimną herbatę w kubkach, karpia pływającego w wannie 
i rozpoczęte przygotowania do świąt. Brakuje jednak najważniejszego – rodziców i brata!Godziny mijają, a bliscy nie 
wracają i nie dają znaku życia. Kobieta rozpoczyna dramatyczne poszukiwania, nieustannie zadając sobie pytanie: 
„Gdzie oni są?!” Jak to możliwe, że w małej miejscowości, w której wszyscy wszystko o sobie wiedzą, nikt nic nie 
widział i nic nie słyszał? W tym trudnym momencie Mila poznaje Filipa Zacharę, bardzo osobliwego – mającego zespół 
Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego – podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Już pierwsze spotkanie Mili 
i Filipa doprowadza do starcia dwóch bardzo silnych, ale równie skrajnych osobowości, które są jak ogień i woda! 
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Wspólnie szukając jakichkolwiek wskazówek dotyczących tajemniczego zniknięcia, zaczną odkrywać tajemnice rodziny 
Gajdów. Kiedy kolejne sekrety wypłyną na powierzchnię, Mila będzie musiała zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie: 

„Na ile znamy tych, których kochamy?”.  

Pierwszy, składający się z dziesięciu trzymających w napięciu odcinków, sezon „Nieobecnych” jeszcze w tym roku.

PRODUKCJA PLAYER ORIGINAL
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HOTEL PARADISE
Kiedy na antenie Siódemki wystartuje druga polska edycja kultowego na całym świecie formatu „Hotel Paradise”, 
fani Playera będą jeszcze bliżej wydarzeń z luksusowego kurortu! W serwisie znajdzie się bogata kolekcja materiałów 
dodatkowych – odcinki poszerzone o gorące sceny, które nie będą pokazywane na antenie, rozmowy z uczestnikami, 

a także liczne krótkie formy! Zapowiada się naprawdę gorąca jesień!

Player zaprasza na ekskluzywne – aż 60-minutowe – odcinki programu „Hotel Paradise” ze scenami nieemitowanymi 
w TV. Dodatkowe ujęcia trafią także do materiałów z coweekendowych eliminacji.

Tylko w Playerze będzie można śledzić transmisje „Prosto z raju” oraz szereg formatów przygotowanych tylko 
dla użytkowników  platformy, m.in.  „Klaudia z raju”, w którym prowadząca skomentuje wydarzenia w hotelu oraz 
przeprowadzi rozmowy z uczestnikami, „Bonusy z raju” – najciekawsze materiały niepokazywane w odcinkach, a także 

„Mądrości z raju”, czyli życiowe historie i złote myśli uczestników.
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PASJA NA KRAWĘDZI
Bartek Ostałowski to jedna z legend polskiej motoryzacji. Znany drifter od kilku lat prowadzi popularnego vloga, 
w którym testuje wyjątkowe samochody i relacjonuje najważniejsze imprezy sportowe. Rozmawia z gwiazdami motoryzacji, 
przedstawicielami świata sportu, biznesu, a także zwykłymi ludźmi, którzy zarażają nietypową pasją. Jego gośćmi byli 
już Krzysztof Hołowczyc i Richard Hammond. Tej jesieni materiały Bartka Ostałowskiego znikną z YT, a pojawią się na 

wyłączność w Playerze. Kolekcja zawierać będzie nowe odcinki programu oraz sezony archiwalne.
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PRAPREMIERY

Player to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą się doczekać premierowych odcinków swoich ulubionych 
produkcji TVN i Discovery. Tylko w serwisie widzowie zobaczą najgorętsze nowości tej jesieni na aż siedem dni przed 

ich emisją w telewizji!

W tej formule dostępne będą nowości serialowe TVN. Pierwszą z nich jest „Królestwo kobiet”, czyli ośmioodcinkowa 
produkcja komediowa z plejadą polskich gwiazd: Krystyną Jandą, Karoliną Gruszką, Gabrielą Muskałą, Aleksandrą 
Adamską, Arturem Żmijewskim. Drugą nowością fabularną stacji jest wielki powrót serialu „Usta Usta”. Odcinki tej serii 
również będzie można obejrzeć w pierwszej kolejności w Playerze. Co więcej, w serwisie dostępne są także wszystkie 

wcześniejsze sezony tego kultowego tytułu.

Przedpremierowo w Playerze pojawią się także odcinki innego wyczekiwanego tytułu – kontynuacji „Brzyduli”. Począwszy 
od 2 października, w każdy piątek do oferty serwisu trafi pięć kolejnych epizodów serialu! W tym przypadku również fani 
mogą z łatwością odświeżyć sobie wydarzenia z pierwszej edycji, gdyż cały sezon dostępny jest do obejrzenia w serwisie. 
Jesienią na anteny wracają także popularne seriale codzienne. Ale wszyscy ci, którzy nie mogą się doczekać dalszych 
perypetii swoich ulubionych bohaterów, powinni odpalić Playera. Nowe epizody „Zakochanych po uszy”, „19+” oraz 

„Szkoły” dostępne są w serwisie już od 20 sierpnia!

Wcześniej niż w telewizji użytkownicy Playera zobaczą także epizody „Lego Masters” najnowszego game show stacji TVN 
oraz „Tacy sami”, poruszającego formatu o sile wzajemnej pomocy. Z siedmiodniowym wyprzedzeniem serwis udostępni 
także odcinki najnowszego programu najpopularniejszej dekoratorki w Polsce, czyli „Totalne remonty Szelągowskiej”.

Również siedem dni przed emisją na antenie Playera dostępne będą evergreeny stacji TVN, czyli popularne formaty, które 
od lat gromadzą przed ekranami miliony widzów – m.in. „Kuchenne rewolucje”, „36,6°C”, „Kobieta na krańcu świata”, 

„Ukryta prawda”. 
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Przedpremierowo będzie można śledzić również najpopularniejsze tytuły z innych anten, w tym „Kto odmówi pannie 
młodej?„” oraz „Rozwody” z oferty z TVN7, „Kanapowców”, „DeFacto. Bosacka”, „Królowe życia”, „Usterkę” i „Damy 
i wieśniaczki” z TTV, czy „Pani gadżet”, „Pary młode ponad miarę”, „Gwiazdy prywatnie” z TVN Style. Fani formatów 
motoryzacyjnych również zobaczą nowe odcinki swoich ulubionych programów przed ich emisją na antenie. W tej formule 
dostępne będą m.in.: „Automaniak”, „101 gadżetów motoryzacyjnych”, „Zawodowi handlarze”, „Wojny samochodowe”, 
„Zakup kontrolowany” czy „Uwaga! Pirat”. Również wielbiciele przeróbek, remontów i prac ogrodowych znajdą coś dla 
siebie, bowiem oferta Playera to także hity HGTV, m.in.: „Nowa Maja w ogrodzie”, „Wymarzone ogrody”, czy „House 

Hunters – poszukiwacze domów”.

Te i wiele innych propozycji przedpremierowo tylko w Playerze! 
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Jesień 2020 to ważna data dla Playera! Kolekcja serwisu poszerza się o najpopularniejsze treści z rodziny Discovery,  
w szczególności z kanałów: Discovery Channel, TLC i ID! W serwisie znajdą się zarówno najlepsze polskie tytuły – m.in.: 
„Złomowisko.PL”, „Przystanek Bieszczady”, „Operacja Lot”, „Salon sukien ślubnych: Polska”, „Polscy truckersi”, 
„Nic do zgłoszenia”, jak i zagraniczne hity: „Gorączka złota”, „Bimbrownicy”, „Puszyste panny młode”, „Klan z Alaski”, 

„Dr Pryszczylla” czy „Randka w łóżku”. To ponad 1100 godzin nowych treści!

Player pokaże zarówno premierowe sezony programów z rodziny Discovery – emitowane zgodnie z harmonogramem 
antenowym – jak i starsze serie, co sprawi, że dany tytuł będzie można śledzić od początku jego historii! W ślad za nimi 

dojdą też najpopularniejsze propozycje ze stacji Animal Planet i Discovery Science.

BIBLIOTEKA DISCOVERY 

JESIEŃ
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Tej jesieni w Playerze będzie można oglądać serial „Król”, produkcję własną CANAL+ na podstawie powieści Szczepana 
Twardocha. Tytuł zabierze widzów do przedwojennej Warszawy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miastem trzęsie 
żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy, a prym wiedzie w nim żydowski bokser, Jakub Szapiro. 
Mężczyzna skrycie marzy, aby zastąpić obecnego przywódcę i zostać królem Warszawy. Tymczasem rodzący się spisek 
na szczytach władzy może całkowicie zmienić oblicze Warszawy, wpływając tym samym na gangsterskie imperium Kuma, 

a także na przyszłość samego Szapiry. A wszystko to w warunkach, w których nad Europą wisi widmo faszyzmu.

W produkcji występują: Michał Żurawski, Kacper Olszewski, Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, 
Adam Bobik, Adam Ferency, Lena Góra, Barbara Jonak, Andrzej Kłak, Aleksandra Konieczna, Mikołaj Kubacki, Piotr 
Pacek, Marcin Pempuś, Krzysztof Pieczyński, Aleksandra Pisula, Andrzej Seweryn, Andrzej Szeremeta, Bartłomiej 

Topa, Masza Wągrocka, Paweł Wolak oraz Piotr Żurawski.

Twórcami koncepcji serialu są: Łukasz M. Maciejewski, Szczepan Twardoch, Jan P. Matuszyński i Leszek Bodzak. 
Za scenariusze poszczególnych odcinków odpowiadają natomiast Łukasz M. Maciejewski (główny scenarzysta), Dana 
Łukasińska oraz Szczepan Twardoch, który jest również autorem dialogów postaci i pełni funkcję konsultanta produkcji. 
Za zdjęcia odpowiada Kacper Fertacz, montaż – Przemysław Chruścielewski, a za dźwięk – Jarosław Bajdowski, Marcin 
Kasiński oraz Kacper Habisiak. Scenografię przygotował duet Grzegorz Piątkowski i Katarzyna Sikora, kostiumy – Emilia 
Czartoryska, a charakteryzacja to dzieło Poli Guźlińskiej. Reżyserem castingu jest Piotr Bartuszek, kierowniczką produkcji 
– Dagmara Bończyk, a muzykę do serialu skomponuje Atanas Valkov. Producentem wykonawczym serialu na zlecenie 

CANAL+ jest Aurum Film – Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham.

Serial zadebiutuje już jesienią na kanale CANAL+ PREMIUM, dostępnym w ofercie Player+.

KRÓL
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Player ma także bogatą ofertę dla fanów sportu! Wraz z powrotem rozgrywek sportowych na stadiony, wracają także 
transmisje live w serwisie. Od początku odmrażania sportu na platformie można śledzić rozgrywki „PKO BP Ekstraklasy”, 
zmagania żużlowe – czyli PGE Ekstraligę – oraz wyścigi Formuły 1®. We wrześniu dojdą do tego mecze: ligi angielskiej 

Premier League, niemieckiej Bundesligi, hiszpańskiej La Ligi oraz włoskiej Serie A.

Player zaprasza także na wielki tenis. Dzięki kanałom Eurosport, platforma oferuje dostęp do wszystkich turniejów 
Wielkiego Szlema. Pod koniec sierpnia startuje US OPEN.

Wielbiciele pięknych i szybkich samochodów znajdą coś dla siebie w kolekcji „MotorTrend”, która łączy najlepsze treści 
motoryzacyjne z kraju i z zagranicy. Biblioteka jest nieustannie poszerzana o nowe tytuły. W tym roku dołączyły już 
do niej: „Idris Elba: bez granic”, „Mike Brewer. Samochody świata”, „Planeta automaniaków”, „Motorewolucje”, 

„Marzenia mechanika”.

Kolejne nowości już niebawem!

MĘSKIM OKIEM
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Jesień z telewizją Metro upłynie pod hasłem kultowych filmów i wciągających seriali! Metro dostępne jest bezpłatnie 
w ramach naziemnej telewizji cyfrowej oraz u operatorów kablowych i satelitarnych.

Na jesienne wieczory telewizja Metro proponuje towarzystwo „Królowej Południa”. Ten serial to trzymająca w napięciu 
opowieść o wyjątkowej kobiecie, dla której świat narkobiznesu staje się sposobem na życie i w którym, na złość innym, 
bardzo dobrze się odnajduje. Produkcja powstała na kanwie hiszpańskiego bestsellera Arturo Pérez-Reverte „La Reina 

del Sur”.

Czy jeden telefon może zmienić czyjeś życie o 180 stopni? Dzieje się tak w przypadku Teresy, która pewnego dnia dowiaduje 
się o śmierci narzeczonego, który handlował narkotykami i zginął z rąk gangsterów. Teraz ona sama stała się celem 
szajki. Kobieta ucieka do Hiszpanii i rozpoczyna współpracę z przemytnikiem tytoniu i haszyszu, jednak gdy również 
on ginie, Teresa trafia do więzienia. Podczas pożaru, który wybucha w zakładzie karnym, udaje jej się uciec. Nie jest to 
już jednak ta sama bezbronna i naiwna Teresa, którą znali mieszkańcy jej rodzinnego miasteczka. Teraz to świadoma 
wartości pieniądza oraz władzy kobieta, dla której nic już nie jest straszne. Wola przeżycia, talent do liczenia oraz parę 
przeczytanych książek sprawiają, że staje się „Królową Południa”, największą organizatorką transportu narkotyków na 

Morzu Śródziemnym.

Dla fanów mroczniejszych historii stacja przygotowała „Bates Motel”. Najnowsza propozycja telewizji Metro to 
prequel  filmu Alfreda Hitchcocka „Psychoza”, opowiadający o młodzieńczych latach późniejszego seryjnego mordercy 
Normana Batesa oraz patologicznej relacji łączącej go z matką. Razem aż do końca? Twórcy udowadniają, że fabuła 

serialu oparta na klasyce kina sprzed ponad pół wieku jest ponadczasowa i nieśmiertelna!

Po śmierci męża Norma Bates kupuje dom i motel położony w nadmorskiej miejscowości, gdzie zamierza rozpocząć 
z synem nowe życie. Wkrótce jednak okazuje się, że idylliczne, nadmorskie miasteczko skrywa w sobie przerażające 
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tajemnice. Choroba psychiczna Normana stale postępuje i jest coraz bardziej niebezpieczna. Sprawy się komplikują, kiedy 
kilka dni po przeprowadzce były właściciel motelu napada na Normę, gwałci ją, a potem ginie z rąk samej ofiary i jej syna. 
Razem pozbywają się ciała w jeziorze, ale zniknięcie mężczyzny przyciąga uwagę szeryfa, którego muszą powstrzymać 
przed odkryciem prawdy. Matka i syn nawiązują między sobą głęboko skomplikowaną więź, która rodzi pytanie: jak zawiłe 

są ich relacje i czy matce uda się uchronić swojego syna, w którym rozbudziły się mordercze skłonności?

Jesienią nie zabraknie również kultowych „Wojen magazynowych”, w których licytacje w niczym nie przypominają tych 
znanych z eleganckich domów aukcyjnych. Bohaterowie tego emocjonującego programu mają niepowtarzalną okazję do 
kupienia w ciemno prawdziwych skarbów. Niestety zdarza się też, że trafiają im się prawdziwe buble. Czy chociaż jednemu 

z bohaterów programu uda się zarobić fortunę?

Z kolei „Detektyw Monk” oraz „Dr House” to postacie, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Ich charyzmatyczne 
osobowości, sarkastyczne poczucie humoru oraz niekonwencjonalne podejście do życia sprawią, że ciężko będzie się 

oderwać od ekranu telewizora! 

Metro zaprezentuje też bogatą bibliotekę filmów w ramach cyklu „Metro Retro”. Sympatycy dobrego kina będą mogli 
wybierać spośród takich pozycji, jak: „Naciągacze”, „Wyjęty spod prawa Josey Wales”, „Ze śmiercią jej do twarzy”, 

„Brudny Harry”, „Siła magnum”, „Strażnik prawa” czy „Dzika rzeka”.

To będzie udana i emocjonująca jesień z telewizją Metro!
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SAMOCHÓD MARZEŃ ADAMA KLIMKA

Adam Klimek ma słabość do rzadkich samochodów z nietuzinkową historią. Ich własnoręczne remontowanie, 
przerabianie i upiększanie to jego konik! Dając drugie życie wybranym modelom, realizuje swoją pasję. Adam stawia 
przed sobą kolejne wyzwanie – po ośmiu latach spędzonych na przywracaniu świetności samochodów naszych widzów 

i remoncie ponad 200 samochodów uznał, że czas najwyższy spełnić własne marzenie.

W pierwszej serii nowego programu Adam zagłębi się w świat motoryzacji, by odnaleźć auto godne tytułu „samochodu 
marzeń”. Horyzonty są szerokie, dowolność projektu pełna, jednak istnieje jedno ograniczenie, budżet. Koszt projektu nie 
może przekroczyć stu tysięcy złotych. Gotowy „Samochód marzeń Adama Klimka” trafi na sprzedaż, a zysk z transakcji 

powiększy budżet kolejnego projektu.  

Adam sprowadzi zza granicy i doprowadzi do perfekcji motoryzacyjny sen wielu kierowców – BMW M3 E46. Krok po kroku 
będziemy śledzić historię powstawania kultowego samochodu, w którego potencjał uwierzy mechanik. Mocniej zagłębimy 
się w poszczególne procesy renowacji i dowiemy się na, które elementy przy remoncie musimy zwrócić szczególną uwagę. 
Prowadzący doradzi jak dostosować samochód sprowadzony z zagranicy do polskich dróg. Weźmie pod lupę takie detale, 

jak: lusterka, oświetlenie czy homologacja świateł. 

„Samochód marzeń Adama Klimka” to doskonały poradnik dla tych, którzy marzą o zbudowaniu samochodu, ale nigdy 
nie wiedzieli jak się za to zabrać.

ND 11:45
OD 6 WRZEŚNIA

NOWOŚĆ
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KLASYKA PATRYKA MIKICIUKA

Podobno nie ma samochodu, którym by nie jeździł, a o motoryzacji mógłby opowiadać godzinami. Patryk Mikiciuk, 
pasjonat, dziennikarz oraz duma TVN Turbo poprowadzi nową, pełną sportowych emocji serię w całości opartą na 

pojedynkach między wyjątkowymi autami. Którym pojazdom uda się zaliczyć skrupulatny test prowadzącego?

„Klasyki Patryka Mikiciuka” to nowa seria, która skupi się na pojedynkach samochodowych. W programie zagoszczą nie 
tylko piękne klasyki – marzenia każdego kolekcjonera – ale także modele prosto z salonu. Wszystko, co wpadnie w oko 

wymagającemu Patrykowi. Postawi on auta przed serią trudnych do zaliczenia testów!

Drag racingi (wyścigi na 1/4 mili) raz na zawsze rozstrzygną, który z testowanych pojazdów jest najszybszy. Do tego 
każde auto zostanie poddane wszechstronnym badaniom, dzięki którym ocenimy całe spektrum osiągów sprawdzanych 

samochodów.

Ale „Klasyka Patryka Mikiciuka” to nie tylko piękne samochody. To także „klasyczny Patryk”, czyli opowieści o samochodach 
pełne serca, pasji i entuzjazmu!

ND 11:15
OD 11 PAŹDZIERNIKA

NOWOŚĆ
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NAJWIĘKSZE POLSKIE KATASTROFY

Polska historia jest pełna niewyjaśnionych katastrof. Choć straciło w nich życie wiele niewinnych osób, ich przyczyny 
nigdy nie zostały do końca wyjaśnione. Ekipa TVN Turbo przyjrzy się dokładnie przebiegowi tych tragicznych zdarzeń, 
docierając do nowych dowodów, świadków i najnowszych opinii ekspertów. Wszystko po to, aby dowiedzieć się 

jak doszło do „Największych polskich katastrof” i czy można było ich uniknąć?

Seria filmów dokumentalnych „Największe polskie katastrofy“ to zbiór rzetelnych informacji o przyczynach tragedii 
minionych lat, ich przebiegu oraz skutkach. W pierwszym sezonie przyjrzymy się ośmiu tragicznym wydarzeniom. 
Widzowie poznają historię promu „Heweliusz”, który 13 stycznia 1993 roku zatonął niedługo po wyjściu z  portu Świnoujście. 
W tej katastrofie zginęło niemal 60 osób – członków załogi i pasażerów. Widzowie poznają także kulisy zawalenia się hali 
podczas katowickich targów w 2006 roku, pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach czy tragedii w kopalni Halemba, 
gdzie w śmiertelnej pułapce pod ziemią zginęły 23 osoby. Twórcy programu odtwarzają przebieg tych tragicznych wydarzeń 
minuta po minucie. Docierają do niepublikowanych wcześniej, poruszających zeznań świadków i z pomocą ekspertów 
analizują przyczyny tych śmiertelnych katastrof. Dokument uzupełniają unikalne, archiwalne zdjęcia i oryginalne nagłówki 

gazet z tamtych lat.

CZW 22:15
OD 29 PAŹDZIERNIKA

NOWOŚĆ
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BORYS KONTRA GADŻETY

Borys Mańkowski – znany zawodnik MMA, mistrz KSW wagi półśredniej – podejmuje rękawicę rzuconą przez 
TVN Turbo. Tym razem zmierzy się z nowinkami technologicznymi! „Borys kontra gadżety” to propozycja dla 

wszystkich, których interesują ciekawe i nowatorskie rozwiązania codziennych problemów.

Przygotowując się do walki na ringu, Borys nieustannie szuka nowych technik i trików, które  dadzą mu przewagę nad 
rywalem. Teraz wykorzysta ten instynkt, aby wytropić najciekawsze gadżety. Pochyli się nad najnowszymi propozycjami 
dla domu, ogrodu, komputera czy samochodu, udowadniając, że prawdziwy sportowiec nie boi się wyzwań. Wypróbuje 
elektronicznego osobistego trenera, czyli urządzenie dbające o dokładność wykonywania ćwiczeń, rękawiczki 
z wbudowanym telefonem czy wiatro i wodoodporną zapalniczkę. Zweryfikuje jak dokładny i pomocny jest kieszonkowy 
tłumacz, który ma zaprogramowanych aż 80 języków. Przetestuje też rzeczy bardzo praktyczne, jak super mocna taśma 

czy wiatroodporna parasolka. 

Od abstrakcyjnych pomysłów po rzeczy, które przydałyby się każdemu z nas – Borys na własnej skórze sprawdzi nawet 
najdziwniejsze urządzenia!

ND 12:30
OD 15 LISTOPADA

NOWOŚĆ
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RAJD BARBÓRKA 2020

Rajd Barbórka to najważniejsze motoryzacyjne wydarzenie w stolicy. Już kolejny rok z rzędu widzowie TVN Turbo 
będą mogli obejrzeć je na żywo! Prosto z ulic Warszawy fani szybkiej jazdy będą śledzić poczynania najlepszych 

polskich kierowców. Jak tym razem mistrzowie kierownicy poradzą sobie z diabelskim zjazdem na Karowej?

Rajd Barbórka to legendarna impreza zamykająca sezon rajdowy w Polsce. Jej zwieńczenie stanowi słynny, wymagający 
precyzji odcinek specjalny – Kryterium Asów na Karowej. To tu, w samym sercu Warszawy, na śliskiej kostce 30 najlepszych 
kierowców z końcowej klasyfikacji rajdu rywalizować będzie o jedno z najbardziej prestiżowych trofeów w polskim świecie 
sportów motorowych. Transmisję z tego kultowego odcinka po raz kolejny przeprowadzi TVN Turbo, czyli kanał, który 

motoryzację ma we krwi.

To będzie prawdziwa rajdowa uczta. Emocje i duża dawka adrenaliny gwarantowane!

GRUDZIEŃ

NOWOŚĆ
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KLIMEK KONTRA DUDA

Jesień dla fanów programu „Klimek kontra Duda” będzie prawdziwą ucztą. Zobaczymy czwartą rundę zmagań 
pomiędzy dwoma najbardziej znanymi mechanikami w Polsce, a także wyczekiwany finał trzeciego sezonu. Kto kogo 

zdetronizuje tym razem? Który z przerabianych samochodów przyniesie jego konstruktorowi zwycięstwo?

W pierwszej odsłonie Panowie stworzyli autorskie wariacje samochodów Mini Cooper. Efektem kolejnego starcia były 
fantastyczne egzemplarze porzuconych projektów z historii polskiej motoryzacji. W ostatniej, trzeciej „Kontrze” mechanicy 
zbudowali samochody pełne amerykańskiego ducha – szybkie, dwuosobowe, napędzane potężnymi ośmiocylindrowymi 

silnikami.

Jesienią Adam Klimek i Grzegorz Duda ponownie staną naprzeciwko siebie. Nadchodzące zadanie będzie różniło się od 
poprzednich, również w kwestii trudności wykonania. Panowie, mając do dyspozycji kwotę pięćdziesięciu tysięcy złotych, 
będą musieli stanąć do konfrontacji w wadze ciężkiej. Dosłownie! Przed nimi misja, która w stu procentach zweryfikuje 

umiejętności i zaradność mechaników.

ND 15:00
OD 20 WRZEŚNIA
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101 GADŻETÓW MOTORYZACYJNYCH

Grzegorz Duda jest ciągle pełen energii, a wynajdywanie najnowszych, najciekawszych i niezbędnych gadżetów 
motoryzacyjnych nigdy go nie znudzi.

Na rynku cały czas przybywa nowinek i przydatnych narzędzi, które coraz częściej bywają naprawdę zaskakujące. 
Lubicie sprytne rozwiązania? Na pewno spodoba wam się namiot na samochód lub pompka z własnym zasilaniem. 

Duda przeprowadzi też test odkurzaczy i pokaże, jak samodzielnie sprawdzić zbieżność kół. 

Nieustraszony przewodnik po świecie gadżetów samochodowych przetestuje, wypróbuje oraz sprawdzi najbardziej 
interesujące z nich i podpowie co jest warte naszej uwagi i pieniędzy.

ND 12:30
OD 6 WRZEŚNIA
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AUTOMANIAK

Automaniak to najdłużej emitowany program motoryzacyjny w Polsce! Ugruntował już swoją pozycję wśród 
fanów, głównie za sprawą prowadzących: Adama Kornackiego, Patryka Mikiciuka i Łukasza Bąka, których pasja 

i niezaspokojona ciekawość stale przyciąga widzów przed telewizory. 

Testy prowadzących mają na celu znaleźć te pojazdy, które we współczesnej motoryzacji  zostały stworzone nie tylko 
w oparciu o odpowiednią kalkulację budżetu, ale także po to, by dostarczyć swoim użytkownikom wielu ekscytujących 

emocji. 

Na pierwszy ogień pójdą sportowe samochody z salonu. Megane R.S. trophy-R, porsche 911 GT3 RS weissach package 
i audi R8 – to propozycje dla kierowców szukających praktycznych modeli do codziennej jazdy. Mają jednak na tyle 

drapieżny charakter, by dawać satysfakcję z prowadzenia. 

Automaniak to nie tylko wyjątkowe samochody, ale najpiękniejsze drogi świata i niezapomniane widoki. Na górskich 
szlakach Rumunii prowadzący sprawdzą czy kombi przystosowane do jazdy w terenie jest realną alternatywą do SUV-ów. 

Na warsztat pójdą marki: Audi A6 Allroad, Skoda Superb Scout, Mercedes klasy E All-Terrain.

Idziemy z duchem czasu, dlatego w programie nie zabraknie testów samochodów elektrycznych. Zbadamy także 
dynamicznie rozwijający się segment rynkowy – kompaktowe SUV-y wyposażone w silniki o niebywałej mocy. 

Czy to połączenie ma sens? 

Niestandardowe testy, rzetelne oceny i mnóstwo ciekawostek. To wszystko dla automaniaków – prawdziwych pasjonatów 
motoryzacji. 

ND 10:45
OD 6 WRZEŚNIA
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ZAWODOWI HANDLARZE 

Kulisy pracy w branży sprzedaży aut używanych fascynują wielu ludzi. Niektórzy twierdzą, że komisy należy omijać 
szerokim łukiem. Uczciwy handlarz samochodami jest jednak spotykanym zjawiskiem, a znalezienie odpowiedniego 

niesie ze sobą wiele korzyści.  

W ósmym sezonie „Zawodowych handlarzy” ponownie odwiedzimy Japonię. Przyjrzymy się jak Robert, Wąski oraz ich 
wspólnik Łukasz podbijają największą giełdę w Kraju Kwitnącej Wiśni. Co tydzień, w każdy czwartek wystawianych 
na sprzedaż jest tam 14 tysięcy samochodów. Jak  szwagrowie odnajdą się na ogromnym parkingu tokijskiej giełdy? 

Jakie motoryzacyjne cuda znajdą? Czy uda im się wygrać je na licytacji?

Przeniesiemy się też do Olafa, który pod Częstochową spróbuje zarobić na amerykańskim klasyku marki Chevrolet 
Corvette. Zajrzymy do Jacka, który pod Garwolinem dołoży wszelkich starań, żeby sprzedać ciekawy egzemplarz jumpera 
oraz spotka się z klientem, który szuka swojego pierwszego samochodu. Z kolei z Mariuszem i Wojtkiem odwiedzimy 
polską giełdę samochodową. Przekonamy się czy te instytucje odeszły już do lamusa, czy może jest odwrotnie i da się 

tam kupić prawdziwą perełkę.

Z naszymi handlarzami zdecydowanie warto współpracować!

WT 22:15
OD 1 WRZEŚNIA
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RAPORT TURBO

Marcin Orzepiński  oraz  Kacper Jeneralski  zapraszają na jedyny program informacyjny dedykowany motoryzacji, 
a w nim: zmiany w przepisach ruchu drogowego, nowinki technologiczne z całego świata, relacje z najważniejszych 
wydarzeń motoryzacyjnych, jakie odbywają się w kraju i za granicą: rajdów, targów, zlotów oraz premier samochodowych. 

To codzienna porcja najświeższych informacji dla każdego mężczyzny. Zawsze ciekawie i na bieżąco.

PN - PT 18:00
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RAPORT TECHNOLOGICZNY

„Raport technologiczny” to cotygodniowa porcja najciekawszych informacji o nowych urządzeniach, pomysłach 
i prototypach. W nowej serii ponownie prześledzimy naukowe odkrycia i ocenimy pionierskie technologie. Sprawdzimy, 

jak dzięki nowym wynalazkom zmienia się świat wokół nas.

SB 10:30
OD 19 WRZEŚNIA
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WOJNY SAMOCHODOWE

Nic nie przynosi im tyle radości, co znalezienie motoryzacyjnych okazji, które dają bazę do stworzenia modelu, 
na którym można dobrze zarobić!

Paweł Miszta i Przemysław Szafrański zawodowo handlują samochodami. To uważni łowcy okazji i twardzi negocjatorzy. 
Oprócz umiejętności i wiedzy, w tym zawodzie potrzebna jest także odrobina sprytu i szczęścia. Zasada jest jedna: tanio 
kupić, drożej sprzedać. Cały proces: zakup, remont, sprzedaż, jest w rękach handlarzy. Który z nich zrobi lepszy interes?

W tym sezonie zobaczymy wiele ciekawych starć. Mając na start 7000 złotych, do pojedynku wybiorą forda streetkę 
i mercedesa vito. Czy każdy z samochodów znajdzie właściwego odbiorcę? Zobaczymy też ekscytującą rozgrywkę pomiędzy 
motoryzacją niemiecką a francuską, czyli rywalizację kompaktowego golfa z sedanem. Który samochód uda się sprzedać 

z większym zyskiem?

Zwycięzca może być tylko jeden.

ND 14:00
OD 6 WRZEŚNIA
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ZAKUP KONTROLOWANY

Adama Kornackiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Od lat uczy nas, czym są samochody i jak się z nimi obchodzić. 
Jego program „Zakup kontrolowany” cieszy się niesłabnącą popularnością od 2005 roku, kiedy pojawił się na antenie. 

Zadanie, jakiego co sezon podejmuje się Adam Kornacki, nie jest łatwe. Znalezienie samochodu, który będzie idealnie 
pasował do właściciela, jego charakteru, potrzeb życiowych, stylu jazdy i możliwości finansowych, jest prawdziwym 
wyzwaniem. Sztuką jest nie tylko znalezienie samochodu w dobrym stanie – równie ważne jest zwrócenie uwagi na 
perspektywę dalszej eksploatacji. Adam ma ogromną wiedzę motoryzacyjną. Potrafi też wsłuchać się w opinie i potrzeby 
swoich bohaterów. Zawsze stara się dobrze poznać swojego klienta, aby przedstawić mu cztery propozycje, które celnie 

trafią w jego gust i oczekiwania.

W tym sezonie dla bohaterów programu Adam będzie szukał bardzo drogich sportowych samochodów, małych miejskich 
aut typu citroen c3, niewielkiego auta dostawczego, a także samochodów terenowych.

SB 12:30
OD 19 WRZEŚNIA
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WYBURZACZE

Głodni wyzwań „Wyburzacze” wracają w ósmym sezonie programu. W Toruniu ekipa Radka Balewskiego rozpocznie 
trudną rozbiórkę przedszkola i Teatru Lalek. Sowa, pracujący na nasypie z gruzu, niespodziewanie straci kontrolę 

nad koparką. Zaraz potem, w szybę jego kabiny, z impetem wystrzeli metalowy pręt. 

Ekipa Eliasza Bogusławskiego będzie musiała zmierzyć się z wyburzeniem starej odlewni w Bytomiu, która znajduje 
się przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w mieście. Prace przy rozbiórce będą spowalniały problemy związane 

z zabezpieczeniem ruchu.

W Łodzi ekipa Bartłomieja Jarugi stanie przed niebezpiecznym wyzwaniem wyburzenia wschodniej części zawalającej się 
kamienicy. Śmiertelnym zagrożeniem dla operatora koparki będzie kilkutonowy zbiornik wiszący na czwartym piętrze. 

Dawno niewidziany Jarek Majewski będzie musiał zmierzyć się z rozbiórką starej oficyny. Wyburzenie będzie ekstremalnie 
trudne, ponieważ obiekt sąsiaduje z parkingiem pełnym samochodów, blokiem mieszkalnym i jedną z najbardziej 

ruchliwych ulic w Szczecinie. 

Zobaczymy też detonację hali, rozbiórkę mostu przenośnikowego w kopalni w Zabrzu, a także rozbiórkę starych 
magazynów, które niegdyś wybudowano z użyciem elementów azbestowych. 

ŚR 22:15
OD 2 WRZEŚNIA
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SŁUŻBY RATOWNICZE

W „Służbach ratowniczych” towarzyszymy ratownikom z całej Polski  podczas ich codziennej walki o ludzkie 
bezpieczeństwo, zdrowie, a często też życie.

W piątym sezonie zobaczymy, dobrze już znanych z poprzednich serii,  ratowników GOPR z Bieszczad, strażaków 
ochotników z Niepołomic, Niebieszczan i Suchowoli, ratowników MOPR z Giżycka i Mikołajek oraz załogę HEMS 

z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach.

Nowym miejscem na mapie programu jest Polańczyk, gdzie grupa WOPR dba o bezpieczeństwo tysięcy turystów, 
odwiedzających tą niewielką miejscowość, malowniczo położoną nad Jeziorem Solińskim.

ND 18:00
OD 6 WRZEŚNIA
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RODACY W AKCJI 

W ósmej odsłonie programu pokażemy autentyczne nagrania z całej Polski: zarówno materiały pochodzące 
z samochodowych wideorejestratorów, jak i te uchwycone za pomocą kamer zainstalowanych na ulicach, parkingach, 

w galeriach handlowych oraz w środkach komunikacji miejskiej.

Małe i duże miasta kryją w sobie wiele zagadek i tajemnic, które bywają rozwiązywane w zaskakujący, a czasami nawet 
niezbyt bezpieczny sposób. Kradzieże, kłótnie, wpadki, wypadki albo skutki zbyt dobrej zabawy – to wszystko prosto 

z Polski, swojsko i po sąsiedzku!

JESIEŃ



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

ZŁODZIEJE

Elvis i Fryzjer wracają w piątym sezonie programu „Złodzieje”. Emerytowany policjant i były złodziej pokażą, 
że w większości wypadków oszuści działają w duecie.

Jako cywilni policjanci będą zatrzymywać kierowców i przeprowadzać badanie specjalnie skalibrowanym alkomatem po 
to, aby egzekwować mandaty za jeżdżenie na podwójnym gazie. Pokażą, jak skuteczną metodą złodziei jest odwrócenie 
naszej uwagi. W centrum handlowym Fryzjer będzie zderzał się z wytypowanymi ofiarami, rozrzucając przypadkiem 
drobne. Wszystko po to, aby Elvis mógł okraść wskazaną osobę, gdy ta będzie pomagała Fryzjerowi zbierać pieniądze. 
W końcu Fryzjer zasymuluje potrącenie, aby wyłudzić od niewinnego kierowcy zadośćuczynienie. Pod przykrywką pościgu 
policyjnego przejmą samochody oraz wlepią mandaty osobom bez maseczek w miejscach, gdzie nie jest to wymagane, 
a także palącym papierosy w dopuszczalnej odległości od przystanku autobusowego. Sprawdzą, jak łatwo ukraść 
samochód za pomocą  urządzenia skanującego sygnał przesyłany z kluczyka do samochodu. Wywabią osoby z mieszkań 
pod pretekstem wysadzonych korków. W tym samym celu przedstawią ofiarom spreparowany nakaz dezynfekcji 

ich mieszkań. 

Były złodziej i emerytowany policjant najpierw okradną, a następnie wytłumaczą nam, jak w przyszłości zabezpieczyć się 
przed podobnymi sytuacjami. Prowadzący program nie boją się niczego, ryzykują zdrowie i życie, żeby nauczyć nas jak nie 

dać się obrobić.

CZW 22:15
OD 3 WRZEŚNIA
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POMOC DROGOWA 24H

Każdego dnia, o świcie i w środku nocy, 24 godziny na dobę pomoc drogowa ratuje kierowców z opresji. To oni 
najczęściej zjawiają się jako pierwsi na miejscu awarii lub wypadku.

W tej pracy nie ma czasu na spokojne odliczanie godzin do jej końca. Ekipy holowników non stop czuwają na posterunku.

Najnowsza seria „Pomocy drogowej” pokazuje codzienne zmagania się z rzeczywistością na drodze, czyli nieprzewidywalne 
sytuacje, zagadkowe manewry, niezrozumiałe decyzje i inne atrakcje, które fundują sobie i pracownikom pomocy drogowej 
kierowcy polskich dróg. Po raz kolejny pokażemy kulisy tej wymagającej pracy. Podnoszenie przewróconej ciężarówki za 
pomocą specjalnych poduszek, usuwanie bmw, które zawisło na betonowych barierach na środku ronda, czy wyciąganie 
osobówki, która zawisła na kamieniach na brzegu rwącego górskiego potoku. Nie zabraknie uwielbianych przez widzów 

bohaterów: załogi Marka z Ropuch, Ryszarda z Lublina, Kuby z Zakopanego czy Ryśka z Wałbrzycha.

ŚR 22:15
OD 11 LISTOPADA
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DAWID ANDRES Z BUTA PRZEZ ŚWIAT

JESIEŃ

Poza utartymi szlakami, autentyczne i nieturystyczne. Takie są podróże Dawida Andresa, który na antenie Discovery 
Channel od kilku sezonów przemierza odległe kraje ciężarówką. W nowym programie kierowca porzuci swojego 

trucka, by z plecakiem dotrzeć tam, gdzie pojazdy nie mają wstępu. Na pierwszy ogień – Jamajka!

Tym razem Dawid nie zatrudni się w lokalnej firmie transportowej, lecz całą uwagę skupi na dogłębnym poznawaniu 
rajskiej wyspy i jej mieszkańców. To nie będzie podróż po ścieżkach wytyczonych przez popularne przewodniki dla 
turystów. Głód przygody i niezaspokojona ciekawość zaprowadzą Andresa dużo dalej! Wniknięcie w lokalną kulturę 
będzie wiązało się z niejednym wyzwaniem, a nawiązane w podróży znajomości pozwolą mu poznać niezwykłe 
historie ludzi i miejsc oraz na własnej skórze doświadczyć tamtejszego stylu życia. Zobaczymy, jak odkrywa się kraj 
zwany Perłą Karaibów na własną rękę. Dawid przetestuje zarówno te najtańsze, jak i najbardziej luksusowe sposoby 
zwiedzania, skorzysta z lokalnych środków transportu, pozna panujące zwyczaje i oczywiście spróbuje regionalnej kuchni. 

Pokaże widzom prawdziwe oblicze Jamajki!

NOWOŚĆ
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POLSKI ŚWIAT

JESIEŃ

A gdyby tak rzucić wszystko i zamieszkać w... No właśnie, gdzie? Lepiej żyje się na Filipinach czy w USA? 
Łatwiej prowadzić własny biznes w Gruzji czy Indonezji? Może prawdziwym rajem na ziemi jest jednak Tajlandia? 

Nowy program Discovery Channel pokazuje różne kraje z perspektywy Polaków, którzy żyją w nich na stałe. 

Bohaterowie serii „Polski świat” opowiedzą o tym, jak wygląda prawdziwe życie w przeróżnych państwach globu 
– dla większości znane tylko jako destynacje na kilkutygodniowe urlopy. Obalą mity, opowiedzą o największych zaskoczeniach 
i rozczarowaniach, a także o niespodziewanych różnicach kulturowych. Tutaj nie będzie tematów tabu. Zradzając kulisy 
codzienności na obczyźnie, nasi rodacy przybliżą koszty życia, normy i zasady społeczne, uroki nieodkrytych miejsc, 
a czasem ograniczenia i bariery, z jakimi spotykają się obcokrajowcy. Widzowie zobaczą prawdziwą rzeczywistość 

odległych, egzotycznych zakątków świata, bez filtrów i cenzury. 

NOWOŚĆ
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KAMPEREM PRZEZ ŚWIAT

WT 22:00
OD 25 SIERPNIA

Trzy ekipy postanowiły rzucić wszystko i spełnić swoje marzenia. Kupiły kampery, przerobiły je na własne potrzeby, 
a potem pojechały w świat. To nie jest typowy program o podróżowaniu. To zapis życia w drodze, bez konkretnego 

planu i ograniczeń.

Bohaterowie serii „Kamperem przez świat” wybrali życie na kółkach... Ot tak, dla przyjemności! Ich dom jest tam, 
gdzie zaparkują.

Miłosz i Kasia wraz z dziećmi udadzą się na wyprawę do południowej Hiszpanii. Nie mają planu podróży ani wyznaczonego 
celu. Ich dewiza życiowa to „lecimy na spontanie w latającym dywanie” – tak właśnie nazywają swój przerobiony kamper.

Sylwia jest przebojową singielką, która postanowiła samotnie objechać Australię. Bohaterka nowego programu Discovery 
Channel żadnej pracy się nie boi. Pomaga na farmie i dorabia w pracowni, gdzie powstają spersonalizowane deski 
surfingowe. Podejmuje różne fuchy, byle tylko zarobić na benzynę i ruszyć w dalszą drogę. Jej odwaga, otwartość na ludzi 

i zaradność sprawiają, że potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji.

Aldona i Daniel to z kolei małżeństwo podróżników, którzy zdecydowali się na objechanie Gruzji „Groszkiem”, 
czyli volkswagenem T4 z 1992 roku. Zima, ciężkie trasy, trudne warunki i śliskie drogi. Ich wyprawa będzie pełna wyzwań. 

Na szczęście podczas swojej eskapady spotkają wielu życzliwych ludzi.

NOWOŚĆ
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BRACIA COLLINS BIORĄ SIĘ DO ROBOTY

ŚR 22:00
OD 26 SIERPNIA

Grzegorz i Rafał Collins postanowili raz na zawsze udowodnić światu, że ciężkiej pracy się nie boją. Jednak jeśli chodzi 
o tych braci, to wszystko robią „po bandzie”. Tym razem wybrali jedną z najbardziej ekstremalnych destynacji – Indie! 
Tam podejmą się trudnych zadań często w skrajnych warunkach. Nieraz przekroczą granicę własnej wytrzymałości 

i opuszczą swoje strefy komfortu!

W nowym programie bracia Collins jadą do jednego z najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych państw świata. 
Nie udają się tam jednak w celach turystycznych. Gotowi na wszystko wyruszą, żeby przeżyć kolejną przygodę życia. 
Jeszcze bardziej wymagającą i zaskakującą. Na każdym odcinku czekać na nich będzie ciężka robota do wykonania 
oraz hinduski szef, który nie uznaje wymówek i narzekań. Bracia wcielą się w zawody, którymi normalnie parają się 
najbiedniejsi obywatele Indii. Nie należą one ani do najprostszych, ani najprzyjemniejszych. Na przykład zatrudnią się na 
wysypisku śmieci w New Delhi, przy budowie statków w Kerali czy w kamieniołomach w Radżastanie. A za kierownicą 
tuk tuka i z wymagającymi pasażerami przemierzą wzdłuż i wszerz zatłoczony Mumbaj. Co więcej, podejmą się też zadań 
w slumsach, które w tym kraju znajdują się niemal wszędzie. Tutaj nie ma taryfy ulgowej – robota musi być wykonana, 

często za najniższą stawkę!

Bracia Collins zmierzą się nie tylko z trudną pracą fizyczną, ale także będą musieli nauczyć się funkcjonować 
w jednym z największych i najbardziej zatłoczonych krajów globu. Indie to kraina kontrastów, różnorodnych tradycji 

i kultur, a przerażająca bieda miesza się na każdym kroku z wielkim bogactwem.
Jak Grzegorz i Rafał odnajdą się w takiej rzeczywistości?

NOWOŚĆ
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TRUCKERKI

WT 21:00
OD 25 SIERPNIA

Kobiety za kierownicą osiemnastokołowców? To już nikogo nie dziwi! Od trzech sezonów widzowie Discovery Channel 
śledzą poczynania pań, które przemierzają najtrudniejsze trasy Stanów i Europy, przewożąc wartościowe towary 

i ponadgabarytowe ładunki. A w dodatku odnajdują się w tym wymagającym zawodzie z wyjątkowym wdziękiem! 

Już jesienią Monika wyruszy z wietrznego Chicago do słonecznej Florydy, natrafiając na naturalne siedliska krokodyli. 
Czy spotkanie oko w oko z wielkimi gadami pokrzyżuje jej plany? Patrycja przetestuje swoje umiejętności manewrowania 
niskopodłogową naczepą i ponadgabarytowym ładunkiem. Pati, jak zwykle, zmierzy się z nietypowymi zleceniami, a Hania 
wyruszy w trasę razem z partnerem i ukochaną córeczką. Nie bez powodu, ponieważ nagrodą za wykonanie zadania 
mają być rodzinne wakacje w Bretanii. Emocjonująca podróż czeka także Anię i Dorotę, czyli duet Polek jeżdżących po 

Skandynawii, który widzowie pokochali w zeszłym sezonie. 

To jednak nie wszystko! W tej serii ruszymy w nieznane dotąd trasy z nowymi bohaterkami!
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ZŁOMOWISKO.PL

ŚR 21:00
OD 26 SIERPNIA

Jedenasty sezon najbardziej „nieporządnego” programu w Polsce to nieustające pasmo złomiarskich przygód. 
Tutaj fortuna kołem się toczy. Na naszych bohaterów jednego dnia czekają rozczarowania i porażki, a drugiego 

spektakularne sukcesy i gigantyczne pieniądze!

Olmet, złomiarski gigant ze Śląska, zmierzy się ze zleceniami prawie niemożliwymi do wykonania. „Stalowy” stawi 
czoło rozbiórce zakładów przemysłowych w Bydgoszczy, mając nadzieję, że kontrakt przyniesie duże zyski. Natomiast 

„Krzykacz” wraz z Edkiem i Januszkiem po raz kolejny wyruszą w podróż po Polsce w poszukiwaniu okazji.

W ślad za gigantami branży podążą też mniejsze zakłady. „Złomuj" z Radostowic przyjmie kolejne zlecenia, które 
przetestują granice sił i wytrzymałości ekipy. W premierowych odcinkach poznamy również nowe rodzinne przedsiębiorstwo 

„Uniwerstal” z Białegostoku. W tym przypadku zlecenia nierzadko generują poważne problemy. 
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GORĄCZKA ZŁOTA: PARKER NA ZŁOTYM SZLAKU

CZW 21:00
OD 27 SIERPNIA

Wraz z nastaniem kolejnej zimy w Klondike, Parker Schnabel, najmłodszy górnik „Gorączki złota”, podejmie odważną 
próbę rozszerzenia swojej działalności. Zależy mu na tym, aby jego zespół mógł pracować przez cały rok. Kierując 
się instynktem i kilkoma solidnymi wskazówkami od doświadczonych kolegów, Parker ruszy na podbój Australii. 

Ten daleki kontynent jest źródłem bryłek złota o rekordowych wielkościach. Po dziś dzień uważa się, że jego skały skrywają 
największe na świecie, niewykorzystane dotąd rezerwy tego drogocennego kruszcu. Gra potoczy się o wysoką stawkę! 
Jeśli Parkerowi uda się natrafić na złoża złota w Australii i zgłosić do nich roszczenia, zrewolucjonizuje to jego biznes, 

który może stać się globalną operacją wydobywczą! 
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NAJNIEBEZPIECZNIEJSZY ZAWÓD ŚWIATA

WT 23:00
OD 29 WRZEŚNIA

To jedna z najniebezpieczniejszych prac na świecie: połów krabów u wybrzeży Alaski w lodowatym Morzu Beringa, 
regionie najbardziej gwałtownych wód na ziemi. W tym sezonie rywalizacja o najczystsze skorupiaki i największe 

zyski rozciągnie się poza holenderski port, przekraczając niewidzialną linię graniczną.

Przez dziesięciolecia nielegalne połowy krabów przez rosyjskie łodzie obniżały ceny i szkodziły zyskom floty 
amerykańskiej. Teraz, gdy Rosja ogłasza nowy system celny, światowe ceny tych morskich stworzeń mogą gwałtownie 
wzrosnąć. Zwabieni wyższymi zyskami, kapitanowie – wśród nich powracający ulubieniec, Johnathan Hillstrand – kierują 
flotę dalej na północny zachód niż kiedykolwiek wcześniej. Czy operowanie tak blisko rosyjskich łodzi nie doprowadzi 

do eskalacji konfliktu?
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NIC DO ZGŁOSZENIA

WT 21:00
OD 20 PAŹDZIERNIKA

Przemyt to profesja stara jak świat! Ale na jej drodze stoją wyszkoleni i bezkompromisowi funkcjonariusze Krajowej 
Administracji Skarbowej. Wielokrotnie już udowodnili, że potrafią powstrzymać nawet najbardziej wyrafinowane 
próby przewozu nielegalnych towarów. W trzecim sezonie „Nic do zgłoszenia” na widzów czekają kolejne brawurowe 

akcje, a także nowe sensacyjne wątki.

Wyłapywanie skrzętnie ukrytej kontrabandy to codzienność funkcjonariuszy  Służby Celno-Skarbowej w  Krajowej 
Administracji Skarbowej. Premierowe odcinki przyniosą kolejne udaremnione próby wwozu nielegalnych towarów 
na teren Polski i innych krajów Unii Europejskiej, a także niedoszłe przekręty, oszustwa podatkowe oraz rozbrajanie 
niebezpiecznych grup przestępczych. Kamery programu odwiedzą znane już widzom przejścia graniczne w Dorohusku, 

Korczowej, Medyce oraz Bezledach. Nie zabraknie też nowych bohaterów, a wraz z nimi nowych wyzwań!
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BRUDNA ROBOTA – CZYSTY ZYSK

WT 22:00
OD 20 PAŹDZIERNIKA

Czy na śmieciach można dobrze zarobić? Tak! Udowadniają to Polacy mieszkający w Londynie, którzy podbili lokalny 
biznes zarządzania odpadami. Zawodowo dbają o czystość w największej metropolii Europy, codziennie wywożąc, 

segregując i utylizując tysiące ton śmieci.

Trzeci sezon programu przyniesie ekipom nowe wyzwania. Uwielbiani przez widzów Bronek i „Kabelek” staną przed 
trudnymi wywózkami. W tej serii poznamy także dwie nowe bohaterki – dyspozytorkę Anię oraz, kierującą wywrotką 

i odbierającą śmieci prosto od klientów, Lidkę. Już wkrótce przekonamy się, jak wygląda ten zawód oczami kobiet!
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FANI CZTERECH KÓŁEK

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Doświadczony sprzedawca samochodów Mike Brewer i utalentowany mechanik Ant Anstead podejmują się wyjątkowej 
motoryzacyjnej misji: znajdują i remontują klasyczne samochody, aby później odsprzedać je z zyskiem w swoim 

sklepie w Los Angeles.

Mike szuka samochodów, na których można zarobić. Znalezione pojazdy przekazuje Antowi, który kompleksowo je 
remontuje — tak, aby przywrócić im dawną świetność. Od słonecznych plaż południowej Kalifornii po najchłodniejsze 
rejony stanu Maine – wszędzie można znaleźć zaniedbane pojazdy, które po odremontowaniu i przetestowaniu da się 

sprzedać z godziwym zyskiem.
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GORĄCZKA ZŁOTA 

LISTOPAD

Kultowa na całym świecie propozycja Discovery Channel „Gorączka złota” powraca z nowymi perypetiami ambitnych 
poszukiwaczy złota w dziczy Jukonu.

Po raz kolejny    zdeterminowani górnicy zmierzą się z kaprysami pogody, trudno dostępnymi złożami oraz nieustannie 
rosnącą konkurencją. Pojawiają się kolejni  poszukiwacze, następne  roszczenia, nowatorskie  maszyny i sposoby na 
wydobycie cennego kruszcu, przez co stawka rośnie z dnia na dzień. W tym sezonie nasze ekipy stawiają na szali wszystko 

co mają, aby spełnić marzenia o bogactwie. Czy takie ryzyko się opłaci?
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EKSTREMALNA ALASKA 

LISTOPAD

Głęboko w alaskańskiej głuszy, z dala od cywilizacji, mieści się gospodarstwo rodziny  Kilcherów. 
Farmę położoną niedaleko miasta Homer klan nazywa domem już od kilku pokoleń. To ród o głęboko zakorzenionych 

tradycjach i przekonaniach.

Członkowie rodziny Kilcherów żyją z tego, co sami upolują i wyhodują. Chlubią się tym, że nie korzystają z dobrodziejstw 
rozwiniętego świata – nie mają bieżącej wody ani elektryczności. Ale wraz ze zmianami klimatycznymi, pojawiają się 
problemy. Krótsze zimy, cieplejsze lata – pogoda stała się coraz mniej przewidywalna. Kilcherowie muszą przystosować 
się do nowej rzeczywistości. Wystawieni na próby, zmęczeni do granic wytrzymałości przez warunki zewnętrzne, 
a także przez problemy rodzinne, muszą znaleźć sposób, aby trzymać się razem i nie dopuścić do zaprzepaszczenia 

wielopokoleniowego dziedzictwa.
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PATENT NA DOM

WT 22:25
OD 1 WRZEŚNIA

Szukasz inspiracji, ciekawych pomysłów i marzysz o metamorfozie niewielkim kosztem? Odpowiednie ustawienie 
mebli, nowe oświetlenie, drobne gadżety czy dekoracje – czasem nie trzeba wiele, by coś zmienić w swoim otoczeniu! 
W nowym programie udowodnimy, że nawet małe zmiany mogą zdziałać cuda! Niezawodna Anna Nowak-Ibisz odkryje, 
jaki jest „Patent na dom”! W roli eksperta pojawi się również doskonale znany widzom architekt – Krzysztof Miruć. 

W każdym odcinku za pomocą oryginalnych i niekoniecznie kosztownych pomysłów odmienione zostanie jedno wnętrze. 
Do Anny Nowak-Ibisz zgłoszą się osoby z prośbą o pomoc w zorganizowaniu małego remontu lub zmiany aranżacji. 
Już jesienią poznamy Agnieszkę i jej chłopaka Tomka, którzy marzą o zielonym i osłoniętym balkonie ze specjalnym 
kącikiem malarskim. Z kolei Ewa i Kuba są pasjonatami kuchni latynoskiej. Prowadzą szkołę tańca i niedługo obchodzą 

rocznicę ślubu. Czy będą zaskoczeni metamorfozą swojej kuchni?

Czasem wystarczy zaledwie kilka godzin, by osiągnąć upragniony efekt, a niektóre elementy dekoracji można zrobić 
samodzielnie. Anna Nowak-Ibisz zadba o dodatki i gadżety oraz zaprezentuje pomysły na DIY! Z kolei zaproszony przez 
nią ekspert – Krzysztof Miruć podpowie jak niewielkim kosztem sprawić, by pomieszczenia były funkcjonalne i po prostu 

piękne. Poznaj nasz „Patent na dom”!

NOWOŚĆ
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AMBASADY LUKSUSU

ND 18:00
OD 6 WRZEŚNIA

Kino na środku oceanu, apartament na rafach koralowych, restauracja znajdująca się sześć metrów nad ziemią? 
A może degustacja włoskiego wina w sercu malowniczej Toskanii i przejażdżka legendarnym kabrioletem 
po urokliwych uliczkach? TVN Style zaprasza widzów na wyjątkową wycieczkę! W programie „Ambasady luksusu” 

wspólnie z Justyną Adamczyk odwiedzimy zaplecza najwystawniejszych hoteli świata.

Już jesienią pokażemy miejsca, gdzie płaci się za niezwykłe doznania z pogranicza sztuki, a najtańszy nocleg kosztuje 
tyle, co samochód. Poznamy też wizjonerów, którzy robią wszystko, żeby ich goście zapamiętali każdą chwilę spędzoną 
pod ich dachem. Wybierzemy się m.in. na Malediwy, gdzie zielone palmy, aromatyczne curry i złocisty piasek przyciągają 
tysiące turystów. Pojedziemy również nad przepiękne jezioro Como na północy Włoch oraz do Toskanii. Nie zabraknie 

nietuzinkowego stylu, włoskiego temperamentu i elegancji. 

Odwiedzane przez prowadzącą TVN Style hotele zachwycają wyglądem, doskonałą kuchnią i dopracowaniem każdego 
najmniejszego detalu. Tu przekracza się granice wyobraźni swoich klientów, spełnia najbardziej wyrafinowane pragnienia, 

a słowo „luksus” nabiera nowego znaczenia. 

Justyna Adamczyk jest redaktor naczelną jednego z dwóch najważniejszych przewodników kulinarnych na świecie. 
Prowadzi szkolenia, jest ambasadorką licznych wydarzeń oraz inicjatyw wspierających rozwój szefów kuchni i promowanie 

kultury kulinarnej. Podróżniczka, odwiedzająca rocznie setki najwyżej ocenianych restauracji.

NOWOŚĆ
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PIERWSZY RAZ KINGI

ND 11:00
OD 4 PAŹDZIERNIKA

Kinga Zawodnik od razu, gdy pojawiła się na szklanym ekranie, podbiła serca widzów. Jest naturalna, szczera 
i zabawna. Przed kamerą jest sobą w stu procentach. Fani uwielbiają ją za dystans do siebie i oryginalność. 

A ona się dopiero rozkręca!

Już jesienią szykujemy coś specjalnego z jej udziałem! W premierowej serii „Pierwszy raz Kingi” widzowie zobaczą 
jak realizuje swoje marzenia robiąc rzeczy, których nigdy wcześniej nie próbowała. Każde z wyzwań będzie dla niej 

niespodzianką. W odcinkach zobaczymy ją m.in. na off-roadzie na górskich ścieżkach.

W nowym programie Kinga udowodni wszystkim kobietom, że warto podejmować wyzwania i cieszyć się życiem. Nieważne 
jest to, skąd jesteśmy lub jaki rozmiar nosimy. Przekonamy się, że trzeba odważnie patrzeć przed siebie, bo szczęście jest 

tuż za rogiem. Jeśli jest coś, o czym marzysz – zrób to! Nie ma na co czekać!

NOWOŚĆ
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WYJĄTKOWE DOMY

SB 22:25
OD 5 WRZEŚNIA

Wyjątkowe domy, perełki architektoniczne i nowoczesne wnętrza, które budzą zachwyt! Już jesienią zapraszamy 
w inspirującą podróż po Polsce i nie tylko. Przewodnikiem po najbardziej oryginalnych przestrzeniach będzie 
doskonale znana widzom Omenaa Mensah! Dziennikarka od wielu lat działa biznesowo i społecznie, związana jest 

również z rynkiem dóbr luksusowych. 

W nowym programie odkryje nowoczesne domy, które prezentują design na światowym poziomie. W premierowej 
serii odwiedzi aż 10 wyjątkowych miejsc oraz porozmawia z najlepszymi polskimi architektami i projektantami wnętrz. 
Od samych właścicieli dowie się co ich zainspirowało do projektów oraz jak wygląda codziennie życie w takich 

przestrzeniach.

Zobaczymy niesamowity Catamaran House w kształcie łodzi w podwarszawskim Józefowie, szklany dom pod Berlinem, 
którego złożenie trwało kilka dni, oraz Dom Kurtyna – można go znaleźć na Mazowszu. Jego betonowa fasada przypomina 

właśnie opadającą kurtynę. Jedno jest pewne! Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście!

NOWOŚĆ
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NIEZŁY SKŁAD

OD PAŹDZIERNIKA

Jak zadbać o swoją skórę lub pozbyć się zmarszczek? Które sposoby są najskuteczniejsze na nawilżanie? 
Jakie urodowe triki stosują gwiazdy? Tego widzowie TVN Style dowiedzą się w nowym programie „Niezły skład”! 
Gadżety, domowe kremy, pielęgnacyjne triki i porady. To wszystko już jesienią! Przewodnikiem po świecie 

pielęgnacji będzie Justyna Obolewicz.

Nowa prowadząca TVN Style wie wszystko o składach kosmetyków! Jako magister farmacji przyznaje, że właśnie to, 
co w środku, działa najlepiej na to, co na zewnątrz! Czas, żeby jej wiedza trafiła do naszych widzów!

W każdym odcinku Justyna pomoże rozwiązać urodowy problem. Wraz z ekspertkami oraz znanymi youtuberkami 
prześledzi też najnowsze trendy, pokaże gadżety, które ułatwią codzienne dbanie o wygląd i zdrowie. To nie wszystko! 
Udowodni widzom, że w warunkach domowych można stworzyć naprawdę świetne i skuteczne kosmetyki. Swoje triki 
zdradzą nam również gwiazdy! Poznamy ich pielęgnacyjne rytuały i dowiemy się bez czego nie wyobrażają sobie swoich 
kosmetyczek. W programie prowadząca zagłębi się również w skarbnicę wiedzy, jaką jest Internet! To tam wyszuka 
najdziwniejsze gadżety, nietypowe makijażowe porady i najbardziej zwariowane pomysły na pielęgnację ciała. Tylko czy 

wszystkie działają? Już jesienią sprawdzi to na własnej skórze!

NOWOŚĆ
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KOBIETY BEZ TABU

Jak wygląda życie intymne kobiet? Z jakimi problemami się mierzą? Jak poradzić sobie z bolesnym rozstaniem? 
Dlaczego niektóre nie planują macierzyństwa, a inne decydują się na nie w późnym wieku? Jaki jest współczesny 
facet? Co prowadzi do zdrady? Tutaj nie boimy się rozmawiać o tematach tabu! W nowym programie Agata Młynarska 

poruszy kwestie, które są bliskie każdej kobiecie.   

Seria będzie realizowana i transmitowana na żywo w Internecie, dając niepowtarzalną możliwość zadawania pytań 
zaproszonym do studia gościom w czasie rzeczywistym. Następnie pojawi się również w kanale TVN Style! Zapraszamy 
na wyjątkowy cykl, który może zastąpić spotkanie w gronie najbliższych przyjaciółek. Inspirujący program stworzony 

przez kobiety i dla kobiet już jesienią!

NOWOŚĆ

ŚR 21:55
OD 2 WRZEŚNIA
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DISCOVERY DLA ZIEMI

NOWOŚĆ

PT 21:40
18 WRZEŚNIA

Zachodzące obecnie zmiany klimatyczne, wymieranie wielu gatunków zwierząt oraz pogłębiająca się dewastacja 
środowiska naturalnego sprawiają, że coraz więcej ludzi dostrzega widmo ekologicznej katastrofy. Czy to możliwe, 
że zabraknie czystego powietrza, wody oraz stabilnych warunków umożliwiających życie? To, co kiedyś uważano 

za apokaliptyczne wizje „nawiedzonych ekologów”, dziś staje się rzeczywistością.

Discovery pragnie przyjść z pomocą wszystkim, którzy martwią się o losy naszej planety i chcą uratować ją dla przyszłych 
pokoleń. Premierowy program „Discovery dla Ziemi” uświadomi widzom skalę współczesnych problemów i wskaże 
konkretne działania mogące oddalić groźbę katastrofy. Przewodnikiem po najważniejszych ekologicznych zagadnieniach 
będzie Martyna Wojciechowska. Podróżniczka spotka się z czołowymi naukowcami oraz wynalazcami, których odkrycia 
mogą być mądrą alternatywą dla destrukcyjnych działań szkodzących środowisku naturalnemu. Opowie też widzom 
o największych ekologicznych bolączkach, z którymi musimy się obecnie mierzyć. Pamiętajmy – każdy z nas ma realny 

wpływ na kondycję świata!
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ŚWIĘTE MIEJSCA. TURCJA

NOWOŚĆ

LISTOPAD

Ksiądz Kazimierz Sowa po raz kolejny zabierze widzów tropem słynnych miejsc kultu związanych z różnymi religiami 
świata. Dotrze do najważniejszych budowli i zakątków oraz porozmawia z ciekawymi postaciami. „Święte miejsca” 

to dynamiczny program, pełen ciekawostek i humoru!

W nowym odcinku serii wybierzemy się do Turcji. Wraz z dociekliwym prowadzącym odwiedzimy meczet Sulejmana, jeden 
z najsławniejszych obiektów w Stambule. Poznamy też historię świątyni Hagia Sophia – niegdyś kościoła bizantyjskiego. 
Zobaczymy również miejsca mniej święte, np. Wielki Bazar, gdzie można kupić wszystko, czego dusza zapragnie! 
Na koniec przejedziemy 800 km do serca Kapadocji, krainy, w której miała swoje początki wiara chrześcijańska. 

Odwiedzimy tam Dom Marii oraz świątynie, które wiele wieków temu zostały wykute w skale.
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SZOKUJĄCE POTRAWY. BOLIWIA

NOWOŚĆ

LISTOPAD

Gulasz z nerek moczony w winie, a może grillowana świnka morska? Antropolog i miłośnik egzotycznych wypraw, 
Jarek Nowak, zabierze widzów w kulinarną podróż po najdziwniejszych kuchniach świata! Tym razem pojedzie do 
Boliwii, najwyżej położonego kraju Ameryki Południowej. Prowadzący spróbuje poznać tamtejszą kulturę, wierzenia 

i tradycje kulinarne. Zapraszamy na „Szokujące potrawy”!  

W premierowym odcinku Jarek Nowak odwiedzi lokalny targ i przyrządzi tradycyjny posiłek. Spotka indiańską szamankę, 
z którą przygotuje ofiarę dla Matki Ziemi i złoży ją na brzegu jeziora Titicaca. To nie wszystko! Prowadzący pokaże widzom 
bogatą kulturę tego kraju oraz pozna niesamowite kobiety, które są siłą napędową Boliwii. Jakie smakołyki można znaleźć 

w menu mieszkańców? Czy odważy się spróbować wszystkiego? Tego dowiecie się już jesienią!
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ETIOPIA WEDŁUG JARKA NOWAKA

NOWOŚĆ

LISTOPAD

Jeśli tęsknicie za dalekimi wyprawami, to mamy dla Was coś specjalnego! Jarek Nowak, podróżnik i antropolog, 
zabierał już wcześniej widzów do Tajlandii czy Chin. Tym razem wspólnie z nim wybierzemy się do... Etiopii!

To kraj położony we wschodniej części Afryki, który jest trudno dostępny dla ekip filmowych i telewizyjnych. Czym się 
wyróżnia? Dlaczego na każdym kroku można spotkać Etiopczyków żujących zielone liście? Gdzie można popływać 

z hipopotamami? Jakie są lokalne tradycje? To wszystko w nowym programie!

Nasz przewodnik spakuje plecak i z własną kamerą wyruszy przed siebie z chęcią poznania starożytnych kultur, poczuciem 
humoru i niezrównaną ciekawością świata. Specjalnie dla widzów TVN Style sprawdzi jaka jest prawdziwa Etiopia! 

W programie czeka nas mnóstwo ciekawostek i praktycznych wskazówek.
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TU JEST PIĘKNIE

ŚR 22:25
OD 2 WRZEŚNIA

Dlaczego widzowie kochają program „Tu jest pięknie”? To nie tylko nietuzinkowe miejsca, wspaniała architektura 
czy oryginalne wystroje wnętrz. To również fantastyczni ludzie, ciekawe historie oraz niezastąpiona Dorota 
Szelągowska! Prowadząca po raz kolejny przemierzy Polskę wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu prawdziwych perełek.

W tym wyjątkowym czasie coraz częściej decydujemy się na odkrywanie niezwykłych miejsc w naszym kraju. 
Gdzie kamera TVN Style zawita tym razem? Wybierzemy się do baśniowego hotelu w sercu Krakowa, nowoczesnej willi 
z nutką góralskiego folkloru oraz do mazurskiego resortu z dostępem do prywatnego jeziora. Na wielbicieli historii czeka 
także XIX-wieczny pałac w Wielkopolsce, zamek pamiętający czasy średniowiecza, a także barokowy dwór schowany 

w gąszczu staryc h drzew. Dorota Szelągowska ponownie udowodni, że „Tu jest pięknie”!
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JESTEM Z POLSKI

PT 22:25
OD 4 WRZEŚNIA

Marzysz o wyprawach na sam koniec świata? Jesteś ciekaw jak wygląda codzienność Polaków mieszkających 
w innych krajach? Już jesienią zapraszamy na nowe odcinki serii, która podbiła serca widzów! Program jest oparty 
na podróżniczych wideoblogach naszych rodaków, którzy postanowili rozpocząć nowe życie poza granicami Polski. 

Czekają na nas niesamowite historie, piękne miejsca i moc inspiracji!  

W premierowych odcinkach poznamy m.in. Kasię, która przeprowadziła się do Holandii. Zamieniła swoją biurową pracę 
i eleganckie szpilki na... własną cukiernię! Wybierzemy się na wspólną wycieczkę łodzią po kanałach i spróbujemy też 
niderlandzkich przysmaków, takich jak śledzie, sery oraz... frytki! Jak wygląda od środka holenderski wiatrak? Gdzie 
można znaleźć najlepsze piwo w mieście? Dowiemy się tego już jesienią! To nie wszystko! Wybierzemy się również do 
Danii, w której przewodnikiem będzie Alex. Jak wyglądają cmentarzyska Wikingów? Czy to prawda, że Duńczycy nie mogą 
żyć bez kawy? Dlaczego po ukończeniu studiów chodzą w kapitańskich czapkach? Dokąd jeszcze wybierzemy się jesienią? 

Już teraz zapraszamy w fascynującą podróż po całym świecie!



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

ZWIĄZKI Z MODĄ

ND 12:30
OD 6 WRZEŚNIA

Odważne metamorfozy, barwni bohaterowie i genialne stylizacje! W trzeciej edycji programu czeka na widzów 
sporo zmian… nie tylko w ubiorze!  W premierowych odcinkach, oprócz par, pojawią się również kobiece duety! 
Czy mama trafi w gust córki? Jak siostry poradzą sobie z nietypowym zadaniem? Kto zdecyduje się poprosić o pomoc 

naszą ekspertkę Kasię Baran?

Dobranie odpowiedniego ubioru na specjalne okazje to czasem prawdziwe wyzwanie. Chrzciny, rodzinne obiady, imprezy 
firmowe lub śluby… A co, jeśli ten strój za nas wybierze ktoś inny? W programie „Związki z modą” zapraszamy do garderoby 
panów, mamy i siostry! Trzeba wykazać się prawdziwą kreatywnością i wystylizować bliską osobę. Czy łatwo będzie trafić 

w jej gust? Całe szczęście pomocą służy Kasia Baran. Prowadząca TVN Style o modzie wie dosłownie wszystko!

Jakie spektakularne metamorfozy zobaczymy tym razem? Stylistka gwiazd w nowym sezonie zaproponuje bohaterkom 
zupełnie nowy wizerunek. Na przykład kubańska wokalistka ze skłonnością do karaibskiej wielobarwności wystąpi 
w klasycznej kreacji na rodzinnym spotkaniu. Miss Polonia przemieni się w grunge’ową piękność z pazurem, 
a włoski fryzjer otrzyma wskazówki odnośnie stroju, jaki powinien doradzić partnerce na obiad w ambasadzie Włoch. 
To nie wszystko! Bohaterka, która na co dzień jest kierowcą tira, otworzy się na kobiece i subtelne kreacje, a Polka 
mieszkająca w Irlandii otrzyma wskazówki dotyczące stylizacji na irlandzki ślub. Niezawodny makijaż Anny Galińskiej 
oraz fryzury Macieja Wróblewskiego będą dopełnieniem stylizacji. Będzie zabawnie, wzruszająco i inspirująco. 

Zapraszamy na „Związki z modą”!
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CAŁA PRAWDA

CZW 22:55
OD 3 WRZEŚNIA

Otacza nas chaos informacyjny, do tego Internet pełen jest sprzecznych treści, przez co trudno znaleźć odpowiedzi 
na codzienne pytania. Czy można poprawić swoją odporność? Jak zapanować nad stresem? Czy warto stosować 
suplementy diety? Jak spać, żeby się wyspać? Całe szczęście jest jedna osoba, która zna „Całą prawdę”! 

Już jesienią Karolina Głowacka wraz z ekspertami obali wszystkie mity!

W nowych odcinkach widzowie odkryją, co się dzieje z naszym mózgiem w trakcie zakupów. Jakich spustoszeń w organizmie 
może dokonać jedna nieprzespana noc? Czy wybieramy swoich partnerów w sposób świadomy? Karolina Głowacka 
będzie badać, analizować i testować! Spotka się z ekspertami, przedstawi najnowsze prace naukowe i przeprowadzi 
eksperymenty na własnej skórze. Zobaczymy jak poradzi sobie w ekstremalnie niskiej temperaturze, czy dobrze wypadnie 

na scenie przed guru wystąpień publicznych i jak reaguje na stres za kierownicą. Jesteście gotowi na „Całą prawdę”?

Dziennikarka naukowa w 2016 roku została wyróżniona w konkursie „Popularyzator Nauki 2016”, organizowanym przez 
PAP i MNiSW. Jest autorką audycji radiowych i współautorką wielu książek. Jest także członkinią Komitetu Etyki w Nauce 

Polskiej Akademii Nauk.
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GWIAZDY PRYWATNIE

PN 22:25
OD 7 WRZEŚNIA

Nowoczesny apartament w samym centrum czy może pełen ciepła dom za miastem? Jak wyglądają mieszkania gwiazd 
z pierwszych stron gazet? Już jesienią ponownie uchylimy rąbka tajemnicy i zajrzymy do prywatnego świata znanych 

i lubianych! Kto tym razem otworzy widzom TVN Style swoje drzwi?

Czy to prawda, że dom jest odzwierciedleniem osobowości jego właściciela? Jakie gwiazdy są na co dzień? Skąd czerpią 
inspirację? Gdzie najchętniej spędzają czas? Gdzie trzymają pamiątki z podróży i odpoczywają? Co jest dla nich ważne? 
Zbliża się unikatowa szansa na poznanie gwiazd z zupełnie innej strony! W nowych odcinkach kamera TVN Style odwiedzi 

m.in.: Karolinę Pisarek, Jagę Hupało i Macieja Maniewskiego.
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PANI GADŻET

CZW 22:25
OD 3 WRZEŚNIA

Annę Nowak-Ibisz znają wszyscy. To dzięki niej widzowie od lat wiedzą co warto kupić, na co należy zwrócić uwagę 
i co jest warte naszych pieniędzy. To już dwudziesty, jubileuszowy sezon programu! „Pani Gadżet” specjalnie dla 

TVN Style nieustannie wyszukuje najnowsze i najciekawsze gadżety! Co przygotowała tym razem?

Co chwilę na świecie powstaje nowy gadżet. Firmy dwoją się i troją, by to właśnie ich produkt został wybrany przez 
klientów. Jak się w tym odnaleźć? Które urządzenia są naprawdę przydatne i mogą ułatwić nam życie? Możemy liczyć 
na rady niezawodnego eksperta. „Pani Gadżet” w premierowych odcinkach pokaże sprytne pomysły na suszenie ubrań, 
gadżety do walki ze smogiem, akcesoria do psich łap i nietypowe kuchenne organizery. Podpowie, czym kierować się 
wybierając noże, przetestuje kubki termiczne i pokaże, jak sprawić, by na paznokciach mieć zdjęcie Brada Pitta! Weźmie 

pod lupę masażery karku, czujniki jakości wody oraz nietypową doniczkę. 

W najnowszym sezonie programu nie zabraknie również wyjątkowych gości! Kinga Zawodnik przetestuje inteligentne 
buty sportowe i masażer podbródka. Agnieszka Mielczarek przyjrzy się gadżeciarskim lunchboxom i podpowie, co warto 
zabrać ze sobą do pracy. Ortopeda, dr Adrian Rymarczyk, oceni urządzenie poprawiające postawę i doradzi, co robić, 
by mieć zdrowy kręgosłup. Zwyciężczyni MasterChefa – Ola Nguyen – porówna indukcyjne kuchenki i pokaże jak ugotować 

pyszną wietnamską zupę pho! Oczywiście używając odpowiednich gadżetów!
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PARY MŁODE PONAD MIARĘ

ND 13:30
OD 13 WRZEŚNIA

Piękna sala weselna zarezerwowana, dekoracje z kwiatów zamówione, zaproszenia wysłane – wszystko jest zapięte 
na ostatni guzik. Najważniejszy dzień w życiu już tuż, tuż! A brakuje tylko jednego… wymarzonych kreacji ślubnych! 
Przyszłym nowożeńcom na ratunek przychodzi niezawodna Izabela Janachowska. Prowadząca pomoże dobrać 

odpowiedni strój „Parom młodym ponad miarę”!

W premierowych odcinkach poznamy zakochanych, którzy planują zaskoczyć gości weselnych własną aranżacją ulubionej 
piosenki. Usłyszymy piękną opowieść o miłości z dzieciństwa, która rozkwitła po wielu latach. Zobaczymy też wzruszającą 
relację babci i wnuczki, która właśnie szykuje się do ślubu!  To nie wszystko! Przekonamy się również czy pasjonaci 

rekonstrukcji historycznych znajdą dla siebie oryginalne stylizacje.

W nowym sezonie programu nie zabraknie też praktycznych porad. Jak wybrać idealny bukiet? Co zrobić, by dobrze 
wyglądać w butach na płaskim obcasie? Jakie są trendy w ślubnym manicure? Jak dobrać krawat? Izabela Janachowska 
ponownie udowodni, że można wyglądać zjawiskowo przy każdej figurze, niezależnie od rozmiaru! Jesteśmy pewni, że po 

takim finale wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie.
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PATENCIARY

ND 10:30
OD 6 WRZEŚNIA

Kolory, zabawa, mnóstwo smaków, niebiańskie aromaty i fura śmiechu! Właśnie tak! Na antenę TVN Style 
wracają  „Patenciary”! Daria Ładocha razem ze swoimi córeczkami, Manią i Laurą, wyczarują dla nas efektowne, 
ale też niezwykle proste w przygotowaniu dania. Dziewczyny oczarują swoją pomysłowością, zaprezentują garść 
kulinarnych pomysłów, a co najważniejsze będą się przy tym doskonale bawić. To już kolejny sezon ich programu! 

Czym zaskoczą widzów tym razem?

W nowym sezonie „Patenciar” dowiemy się jak przygotować pyszne domowe pieczywo i kolorowe bułeczki. Zainspirujemy 
się pomysłami na niebanalne śniadania i dowiemy się jak zrobić kanapkowe zwierzaki czy kurczaczki z jajek. Poznamy 
również przepis na kolorowe placki w zupełnie nietypowej formie czy ażurowe naleśniki. Odkryjemy też nową odsłonę dań 
z ziemniaków – sprawdzimy na przykład jak się robi ziemniaczane… wulkany. Szybki obiad to dla naszych „Patenciar” 

pestka! Pokażą widzom jak w 20 minut przygotować tęczowe szaszłyki czy makaron w serowym rożku. 

Nie zabraknie również słodkiego odcinka, z którego dowiemy się jak zrobić witrażowe ciasteczka czy kwiaty z ananasa. 
Będzie pysznie, kreatywnie i zabawnie. „Patenciary” to idealna propozycja dla tych, którzy nie mają czasu na gotowanie, 
ale lubią dobrze zjeść. A stosując sprawdzone i pomysłowe kulinarne triki, nawet z prostych składników można wyczarować 

oryginalne i pyszne dania.
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TATA W TARAPATACH

ND 22:15
OD 6 WRZEŚNIA

Dzielenie się obowiązkami domowymi nie jest łatwą sprawą. Jak to wygląda w rodzinach naszych bohaterów? 
Co się stanie, gdy mama wyjedzie na trzy dni, jednocześnie zostawiając z pociechami samego partnera? 

Czy tata wpadnie  w tarapaty? 

Zajmowanie się domem to praca na pełen etat. Pranie, sprzątanie, gotowanie, zajmowanie się maluchami, odrabianie 
lekcji – ta lista nie ma końca. W każdej rodzinie wygląda to inaczej. Czasem większość obowiązków spada na barki kobiet, 
a w innych przypadkach to mężczyźni przejmują pałeczkę. Jak na co dzień wspólnie poradzić sobie z tym wyzwaniem? 
W premierowych odcinkach programu widzowie poznają nowe bohaterki, które zza kulis będą bacznie obserwować 
starania tatusiów, którzy na kilka dni zostaną sami w domu. Czy uda im się ogarnąć wszystko w pojedynkę? 
Jak zareagują na zostawione przez partnerkę zadania? Czy wszystko pójdzie jak bułka z masłem? Jedno jest pewne! 

Czeka nas wiele emocji!
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UPS! TO SIĘ NAGRAŁO

SB 21:55
OD 5 WRZEŚNIA

Podczas wykonywania codziennych czynności… warto mieć włączoną kamerę! Nigdy nie wiadomo, co może się 
wydarzyć! Proszę wyciągnąć chusteczki, bo będziecie płakać ze śmiechu. Już jesienią nowe odcinki najzabawniejszego 

programu TVN Style – „Ups! To się nagrało”.

Które filmiki są absolutnym hitem Internetu? Zobaczcie najpopularniejsze nagrania, które obejrzały już miliony 
ludzi na całym świecie. Niesamowite zwierzaki domowe, nieudane sztuczki magików czy niesforne maluchy. 
To wszystko już jesienią! Podczas seansu towarzyszyć nam będą komentatorzy z niebanalnym poczuciem humoru! 
Wśród nich m.in.: Agata Młynarska, Izabela Janachowska, Krzysztof Miruć, Marcin Sawicki, Anna Kalczyńska 

i Bartłomiej Jędrzejak.
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POMYSŁOWE PROJEKTY

JESIEŃ

Nie wiesz co zrobić ze swoją mało funkcjonalną sypialnią? Nie podoba ci się wystrój w salonie i nie możesz już dłużej na 
niego patrzeć? A może marzysz o jakichś zmianach, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie trzeba od razu wyburzać ścian 

i wyrzucać wszystkich mebli! Okazuje się, że czasem wystarczą… „Pomysłowe projekty”!

W nowym programie widzowie poznają Iwonę Durkę! Architektka i projektantka wnętrz dołącza do grona prowadzących 
stacji HGTV! Prawie pięć lat temu postanowiła całkowicie zmienić swoje życie i zająć się tym, co ją najbardziej interesuje, 
czyli aranżacją wnętrz. Jeszcze niedawno pracowała jako lektor języka angielskiego i prowadziła szkołę językową, 
by w końcu zdecydować się na studia architektoniczne. Teraz z pasją odmienia mieszkania i domy, nadając im niepowtarzalny 

charakter, o czym przekonają się nasi widzowie już jesienią!

W premierowej serii pomoże bohaterom, którzy znaleźli się we „wnętrzarskich” tarapatach i nie mają żadnego pomysłu 
na to, jak urządzić konkretne pomieszczenie. Po rozmowach z właścicielami przedstawi im dwie propozycje metamorfozy. 
Gospodyni programu wielokrotnie udowodni, że liczy się  tak naprawdę  pomysł, a nie zasobność portfela. Poznamy 
oryginalne, łatwe i przede wszystkim tanie sposoby na to, żeby niemodne już wnętrze stało się znowu piękne i funkcjonalne. 
Prowadząca, działając w duchu zero waste, pokaże jak dać nowe życie meblom i przedmiotom, których czasy świetności 

już dawno minęły. W pracach remontowych wspomoże ją niezawodny fachowiec Szymon Pasierowski i jego ekipa.

NOWOŚĆ
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NIEOCZYWISTE MIEJSCA

JESIEŃ

Mikrodomy z prefabrykatów, przyczepy, domki holenderskie, barki, siedliska z kontenerów – już jesienią Katarzyna 
Jaroszyńska odwiedzi zwykłych Polaków w niezwykłych wnętrzach! Tym razem skupi się na poszukiwaniu osób, które 

zdecydowały się na wybudowanie nietypowego domu w pięknych okolicznościach przyrody. 

W nowej serii widzowie zobaczą historie mieszkań przez pryzmat ich właścicieli lub architektów. Wspólnie prześledzimy 
etapy budowy tych przestrzeni i poznamy wszystkie nietypowe rozwiązania wnętrzarskie. Ten program to wyjątkowa 

opowieść o małych domach bez tajemnic!

NOWOŚĆ
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ZAROBIĆ NA REMONCIE Z TAREKIEM

Tarek El Moussa, znany widzom HGTV z programu „Zarobić na remoncie”, ma ogromne doświadczenie w inwestycjach 
na rynku nieruchomości! Przez jego ręce przeszło już ponad 500 domów, które kupił, wyremontował i sprzedał 

z ogromnym zyskiem. W nowym cyklu pomoże początkującym renowatorom wejść do gry!

Tarek zdradzi im krok po kroku, gdzie warto ulokować fundusze, jak odpowiednio wyremontować posiadłość oraz co 
zrobić, by sprzedać ją i przy tym dobrze na tym zarobić. Prowadzący nie boi się zakasać rękawy i chwycić za młot do 
burzenia ścian! Pomoże bohaterom w pracy nad projektem, wykonaniem i aranżacją wnętrz – od piwnicy aż po dach, 
by wydusić z inwestycji choćby dolara więcej! W każdym odcinku poznamy ludzi, którzy podjęli ryzyko inwestycji, wydając 
nieraz ostatni grosz. Miejmy nadzieję, że lekcje Tareka nie pójdą na marne! Pełna cennych uwag seria przeprowadza nas 

krok po kroku po magicznym świecie remontów.

NOWOŚĆ

WT 22:00 
OD 1 WRZEŚNIA
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PROJEKTANTKI NA START

Cztery architektki i projektantki wnętrz z HGTV staną do wyjątkowo zaciętej walki w branżowym konkursie. 
Leanne Ford, Jasmine Roth, Mina Starsiak Hawk i Alison Victoria mają po cztery tygodnie i 175 tys. dolarów 
na przekształcenie czterech świeżo zbudowanych, pustych domów w tej samej dzielnicy w architektoniczne perełki 

na sprzedaż.

Panie muszą być szybkie, kreatywne i zdeterminowane, by wygryźć pozostałe rywalki. Główną zasadą jest brak zasad, 
a one nie przebierają w środkach. Architektka, której projekt zachwyci ekspertów od nieruchomości, a także zwiększy 
całkowitą wartość domu, zdobywa prawo do nazwania ulicy swoim nazwiskiem! Która estetyka warta będzie głównej 
wygranej? Klasyczny amerykański sen Miny, wyluzowany kalifornijski design Jasmine, połączenie nowoczesności 
z vintage Alison czy minimalistyczny styl Leanne? Jedno jest pewne – „Projektantki na start” zapewnią dobrą zabawę 

i bogactwo inspiracji dla widzów. Program poprowadzi znany z kanału HGTV architekt – Drew Scott.

NOWOŚĆ

ŚR 22:00 
OD 9 WRZEŚNIA
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DOM POTRZEBNY OD ZARAZ

Kupno nowego domu zaczyna nowy rozdział życia – jak więc wybrać ten jeden jedyny i wyjątkowy bez inwestycyjnej 
wpadki? W tej dziedzinie stres, niezdecydowanie i nieznajomość rynku to prosta droga do katastrofy. A szczególnie, 
gdy ma się na to jedynie... tydzień! Jak dobrze, że bohaterowie nowego programu HGTV „Dom potrzebny od zaraz” 

nie zostaną z tym sami!

W każdym odcinku poznamy jedną rodzinę, stojącą przed niecierpiącą zwłoki decyzją kupna nowego domu. Z pomocą 
doświadczonych agentów nieruchomości wybiorą jedną spośród kilku proponowanych inwestycji ich marzeń. 
Ogród z placem zabaw, dostęp do zatoki, mahoniowe meble w łazience – oczekiwaniom niełatwo sprostać, 
a do przeprowadzki zostało niewiele czasu! Poznamy małżeństwo, które zamieni słoneczną Kalifornię na dzikie stepy 
Arizony z powodu nowej pracy w Tucson, emerytowanego żołnierza poszukującego ostatecznego gniazdka dla swojej 
rodziny w Georgii oraz mężczyznę, który przenosi życie swoje i bliskich do Mesy, by rozpocząć upragniony kurs w akademii 

policyjnej. Muszą się spieszyć – wyprowadzka już za kilka dni!

NOWOŚĆ

ŚR 23:00 
OD 2 WRZEŚNIA
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WYMARZONY DOM W 100 DNI

Czy da się zbudować wymarzony dom od podstaw w 100 dni lub krócej? Niemożliwe?! Przekonajcie się sami! 
Brian i Mika Kleinschmidt to wyjątkowe małżeństwo z Tampy na Florydzie. Ona jest pośrednikiem w handlu 
nieruchomościami, on deweloperem. Razem pomagają klientom zarówno zaprojektować, jak i zbudować idealne 

cztery kąty. Zobaczcie na własne oczy, jak dokonują prawdziwego cudu!

W premierowych odcinkach poznamy młodą pięcioosobową rodzinę, która chce zapuścić korzenie na Florydzie. 
Brian i Mika połączą nowoczesne akcenty z rustykalnym urokiem, by stworzyć dla nich coś wyjątkowego. Zmierzą się 

również z wyzwaniem zagospodarowania zarośniętej działki dla szefa kuchni i wybudowania idealnego domu.
Czy uda im się trafić w gust klientów? 

NOWOŚĆ

PN 22:00 
OD 7 WRZEŚNIA



OFERTA PROGRAMOWA

JESIEŃ 2020

ZGŁOŚ REMONT

Najpopularniejszy architekt HGTV ponownie wkracza do akcji! Projektowanie, remontowanie, urządzanie to dla niego 
chleb powszedni. Krzysztof Miruć kocha to co robi i podejmuje każde wyzwanie. Wszystkie jego projekty łączy jedno 

– są dopięte na ostatni guzik! Nie czekaj już dłużej, tylko „Zgłoś remont”!

Co zrobić z dziwnym podestem w kuchni? Jak zamienić mieszkanie po dziadkach w nowoczesny apartament? 
Gdzie szukać pomysłu na urządzenie salonu? W jaki sposób zaaranżować łazienkę i które płytki są najlepsze? Na te pytania 
odpowiemy w już szóstym sezonie programu! W każdym odcinku doświadczony architekt, w ramach ustalonego przez 
bohaterów budżetu, przeprowadzi całkowitą metamorfozę pomieszczenia lub mieszkania. Kto tym razem będzie miał 
szczęście pracować z Krzysztofem? Który remont pójdzie jak bułka z masłem? Czy zaproponowane przez prowadzącego 
rozwiązania spodobają się zleceniodawcom? Z wypiekami na twarzy czekamy na spektakularne finały i garść inspiracji. 

Jak widzowie doskonale już wiedzą – Krzysztof Miruć potrafi zaskoczyć!

SB 22:00 
OD 10 PAŹDZIERNIKA
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POLOWANIE NA OGRÓD 

Posiadasz mały ogródek i nie masz pojęcia co z nim zrobić? Nie mówiąc o doborze odpowiednich roślin... Które powinny 
rosnąć obok siebie i kiedy je zasadzić? Czy potrzebują dużo słońca, a może wolą cień? Co z zagospodarowaniem 
reszty przestrzeni? Bez obaw – Dominik Strzelec zna odpowiedzi na wszystkie pytania i uwielbia wyzwania! 

Wystarczy dać mu się... upolować! Zaczynamy!

Fani Dominika Strzelca nie będą zawiedzeni! Jesienią emisja kolejnych premierowych odcinków. Jak zwykle będzie miał 
całe trzy dni i 10 tysięcy złotych na całkowitą przemianę ogrodu bohaterów, których zaprosi do programu z zaskoczenia. 
W walce ze zniszczoną trawą i ogrodami w katastrofalnym stanie pomoże mu jego niezastąpiona ekipa. Z kolei on sam 
nie spocznie, dopóki nie zasadzi ostatniego drzewka! „Polowanie na ogród” to seria pełna pomysłów, praktycznych porad 

i inspiracji – nie inaczej będzie tym razem.

ND 10:30 
OD 6 WRZEŚNIA
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HOUSE HUNTERS. POSZUKIWACZE DOMÓW

Poszukiwania idealnego domu to nie lada wyzwanie. Można dosłownie utonąć w morzu ogłoszeń i nie znaleźć 
tego jedynego oraz wymarzonego mieszkania. Krążą nawet legendy o tym, że takie miejsce nie istnieje... 
Natomiast w HGTV udowodnimy, że wystarczą oni. Ich troje – Maciej Mindak, Karolina Szwarc i Konrad Łaszewski. 

Doskonale znani widzom profesjonalni agenci nieruchomości wkraczają do akcji po raz ósmy! 

Coraz częściej wynajmujemy, wymieniamy mieszkania i przeprowadzamy się: za pracą, za miłością, ze względu na 
powiększenie rodziny. Przy poszukiwaniach jedni przywiązują wagę do lokalizacji, innym bardzo zależy na niewielkim 
ogródku, a kolejni pragną zamieszkać w przedwojennej kamienicy. Już jesienią poznamy 12 bohaterów, którzy podejmą 
decyzje o zakupie swoich czterech kątów. W nowych odcinkach przemierzymy całą Polskę wzdłuż i wszerz, i przekonamy 

się, jak wygląda rynek nieruchomości np. na Podlasiu, w Poznaniu czy Warszawie. 

W każdym odcinku bohaterowie z pomocą niezawodnego agenta nieruchomości wybiorą jedną z trzech przedstawionych 
przez niego propozycji. Czego dokładnie szukają i na co się ostatecznie zdecydują? Jedno jest pewne – nie zabraknie wielu 

emocji, cennych wskazówek i inspiracji.

CZW 22:00 
OD 3 WRZEŚNIA
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PARA W REMONT

Nieograniczona wyobraźnia, ogromne doświadczenie i zaskakujące metamorfozy! A to wszystko do kwadratu! 
Podbili serca widzów, a teraz z nową energią wracają na ekrany! Proszę Państwa – oto Mirella Firchał-Kępczyńska 

i Marcin Kępczyński, czyli „Para w remont”!

Tym razem, w zupełnie nowej odsłonie formatu, swoich sił spróbują we wnętrzach znajdujących się w okolicy Olsztyna, 
gdzie teraz mieszkają. Czy na naszych oczach wyczarują nowoczesne i funkcjonalne pomieszczenia? Budżet i czas 

pozostaje ten sam – 10 000 zł i tylko trzy dni! Cała para w remont po raz kolejny!

JESIEŃ
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NOWA MAJA W OGRODZIE

Nie od dziś wiadomo, że ogrody mają magiczną moc i mogą być ukojeniem dla duszy. To właśnie tam spędzamy 
ciepłe wieczory, podziwiamy naturę, bogactwo barw lub zwyczajnie odpoczywamy od codzienności. Zapraszamy na 
wyjątkowy spacer po najpiękniejszych ogrodach w Polsce i nie tylko! Na widzów czeka niezastąpiona i jedyna w swoim 

rodzaju prowadząca – Maja Popielarska!

W premierowych odcinkach odwiedzimy m.in. cienisty ogród w Lezionie, który znajduje się przy ponad 100-letnim budynku 
dawnej szkoły. Aby dotrzeć do jego głównej części, trzeba przejść przez stodołę, w której urządzono klimatyczną altanę. 
W Serocku pokażemy metamorfozę przestrzeni, w której byliśmy z kamerą kilkanaście lat temu. Jej właścicielka jest 
miłośniczką włoskiego klimatu, więc na tarasie można znaleźć tropikalne palmy, juki czy pomarańcze. Wybierzemy się 
również do holenderskiego miasteczka Beemster, gdzie na terenie podzielonym żywopłotami wysmakowana architektura 
przenika się z naturą – a to wszystko za sprawą dwojga uroczych gospodarzy. To nie wszystko! W Karkonoszach 
przeniesiemy się do polsko-japońskiego ogrodu otwartego dla zwiedzających, którego centralnym punktem jest staw 

z wysokim wodospadem.

Kiedy i co warto zasadzić w swoim ogrodzie? Jak zadbać o rośliny zimą? „Nowa Maja w ogrodzie” to praktyczny 
poradnik pełen pomysłów oraz ciekawe rozmowy z ekspertami. Tu każdy, nawet początkujący miłośnik natury, 

znajdzie coś dla siebie. 

ND 9:20
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MOJE MIASTO, MÓJ DOM

Stare domy są pełne niespodzianek! Doskonale wiedzą o tym Erin i Ben Napier. W programie przywracają blask 
swojemu rodzinnemu miasteczku, wspólnie szukając dla kolejnych klientów oryginalnych nieruchomości i nadając 

im nowe życie.

Odnawiając każde z miejsc, zachowują niepowtarzalny charakter, dbają o wyjątkowe detale i szukają kreatywnych 
rozwiązań. Styl vintage to ich mocna strona – wszystko, co uda się uratować na placu budowy, dostanie nie tylko nowy 
wygląd, ale i często dodatkową funkcję. Inspiracje do DIY gwarantowane! To czwarty sezon niesamowitej serii pełnej 
wiekowych domów i zaskakujących metamorfoz. Już jesienią wyjątkowa para prowadzących udowodni, że ukryte piękno 

jest na wyciągnięcie ręki!

ND 22:00
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NA DOBRYCH FUNDAMENTACH

Zamieszkać w domu, który wyszedł spod ich rąk to jak wygrana na loterii! Karen i jej córka Mina to niesamowity duet, 
dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Są jak superbohaterki w świecie nieruchomości! Przybywają na ratunek 

zniszczonym domom, które przekształcają w prawdziwe cuda.

Podejmując się kolejnych niemożliwych projektów, poprzez demolkę, a później staranne wykończenie, tworzą perełki, 
które błyszczą w ich rodzinnym mieście Indianapolis. Zawsze mogą też liczyć na wsparcie swojej rodziny! W nowym sezonie 
nie zabraknie mnóstwa ciekawych projektów, niesamowitych lokalizacji, a przede wszystkim szczęśliwych mieszkańców. 

Widzowie przekonają się, że ważny jest nie tylko sam remont, ale i solidne fundamenty.

PAŹDZIERNIK
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NOWE ŻYCIE NAD MORZEM ŚRÓDZIEMNYM

Piaszczyste plaże, zapierające dech w piersiach widoki i piękne słońce. Czy kiedykolwiek marzyliście, aby zmienić 
całe swoje życie i zamieszkać nad morzem? To nie takie trudne, o czym przekonacie się sami!

Widzowie będą śledzić losy singli, par i całych rodzin, którzy chcą znaleźć nowy dom na drugim krańcu świata. 
Bohaterowie postanawiają uciec od zgiełku miasta i zamieszkać w przepięknych regionach Europy. Z pomocą ruszy 
im agent nieruchomości, który przedstawi najlepsze propozycje wynajmu lub kupna wymarzonego lokum. W nowych 
odcinkach przeniesiemy się między innymi na Sycylię, do Grecji i Chorwacji. W premierowych odcinkach widzowie poznają 
np. Hannę, która po pierwszej podróży do Włoch zakochała się w tym kraju i poznała miłość swojego życia – Marcello. 

Teraz nowo poślubiona para szuka idealnego domu. Czy znajdą go na Sardynii?

PAŹDZIERNIK
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JYOTI: NAJMNIEJSZA KOBIETA ŚWIATA

Jyoti Amge, 25-letnia Hinduska, urodziła się z zespołem karłowatości pierwotnej. Do Księgi Rekordów Guinnessa 
trafiła jako najmniejsza kobieta na świecie.

Jyoti ma jednak supermoc – niewiarygodnie silną osobowość, która pomaga jej pokonywać przeszkody stojące na 
drodze do spełnienia marzeń. Jest teraz aktorką telewizyjną z wieloma sukcesami na koncie. Większość czasu spędza 
w Pittsburghu w Pensylwanii. W tym inspirującym dokumencie będziemy towarzyszyć jej podczas podróży po świecie. 

Zobaczymy, jak realizuje swoje ambicje zawodowe i cieszy się pełnią życia.

NOWOŚĆ

SB 23:00 
OD 12 WRZEŚNIA
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WIZA NA MIŁOŚĆ: DARCEY I STACEY

Uwielbiane przez widzów siostry bliźniaczki, Darcey i Stacey Silva, rozpoczynają nowy, ekscytujący rozdział w swoim 
życiu, a my będziemy im towarzyszyć!

Darcey, która w popularnym serialu „Wiza na miłość”, doświadczyła karuzeli emocji, uczy się, jak pokochać 
siebie od nowa i szanować własne uczucia. Tymczasem Stacey i jej albański narzeczony, Florian, wkraczają 
w nowy etap narzeczeństwa – mężczyzna wreszcie dostaje wizę i przyjeżdża do USA. Darcey ma jednak pewne 
wątpliwości co do zaangażowania partnera siostry. W Internecie pojawiły się zdjęcia mężczyzny z inną kobietą... 
W tym sezonie poznamy także pozostałych członków rodziny Silva: tatę Mike'a i mamę Nancy oraz nastoletnie córki 
Darcey, Aniko i Aspen. Będą łzy i śmiech. Nie zabraknie dramatycznych chwil, ponieważ bliźniaczki dobrze wiedzą, 

jak korzystać z życia, a robią to w wielkim stylu!

NOWOŚĆ

ND 21:30 
OD 13 WRZEŚNIA
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DR PRYSZCZYLLA – KULISY

Oto najciekawsze przypadki medyczne, które trafiły w ręce dr Sandry Lee w tym sezonie: duże i małe, uciążliwe 
oraz wstydliwe guzy, narośle i zgrubienia. Dzięki tym programom, pogłębimy naszą wiedzę o problemach skórnych 

i zobaczymy ciekawy, niepokazywany do tej pory materiał filmowy.

Poznamy Matta, który zmaga się z wrzodami pojawiającymi się na całym jego ciele. Dowiemy się, jak radzi sobie Jennifer 
ze zgrubieniem w kształcie rogu na czole i Taylor z guzem na plecach. Dr Lee w swojej karierze widziała już wszystko. 
Dzięki jej leczeniu, pacjenci nie tylko pozbywają się problemu, ale odzyskują życie! Odwiedzimy też kilku innych pacjentów, 

którym skutecznie pomogła dr Pryszczylla.

ŚR 22:00 
OD 2 WRZEŚNIA
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SŁODKI OBÓZ Z MARTHĄ STEWART

Martha Stewart, autorka książek kulinarnych, królowa amerykańskiego stylu życia i miliarderka o polskich 
korzeniach, zaprosi widzów Food Network na turniej kulinarny, jakiego jeszcze nie było.

Sześciu utalentowanych, ambitnych adeptów cukiernictwa przybywa na specjalny obóz kempingowy, by stanąć do 

walki w dyscyplinach pieczenia oraz dekorowania tortów, deserów, ciast i ciasteczek. Nad wszystkim czuwać będą: 
Martha, dyrektor obozu, Jesse, prowadzący zawody oraz jurorzy – Carla i Dan. Co tydzień najlepszy z uczestników 
otrzyma możliwość udziału w indywidualnych warsztatach cukierniczych z Marthą, które gospodyni przeprowadzi we 
własnej kuchni, a najbardziej utalentowany cukiernik zdobędzie czek o wartości 25 tysięcy dolarów! Jednak zwycięstwo 
w konkursie to nie bułka z masłem. Surowe warunki kuchni polowej i okoliczności przyrody nie sprzyjają wygranej. 
Co dopadnie ich najpierw? Upał, robactwo, niespodziewana burza, a może bezwzględne oceny jurorów? W tej grze, 
jak w biznesie, liczy się umiejętność samodoskonalenia i uczenia na błędach – uczestnik, który nie będzie mógł pochwalić 
się postępem w nauce, opuści obóz. Kto zaserwuje zakalec, a kto sprawi, że na widok jego wypieków mentorom poleci 

ślinka?

NOWOŚĆ

PN 21:45 
OD 5 PAŹDZIERNIKA
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PROSTA KUCHNIA GOKA WANA

Znany stylista Gok Wan do tej pory doradzał kobietom, jak dobrze wyglądać nago oraz w czym pójść do ślubu. 
W tym programie udowodni, że jest też utalentowanym kucharzem i prawdziwym smakoszem!

Projektant o chińskich korzeniach poda przepisy na proste wersje azjatyckich klasyków kulinarnych. Jak twierdzi sam 
prowadzący, od małego wyrastał na daniach „z woka”, a w tym programie udowodni, że nawet te na pozór skomplikowane 
w przygotowaniu potrawy kuchni chińskiej, wietnamskiej czy malezyjskiej można przygotować w swoim domu. 
Na patelnię wrzuci m.in.: oryginalne pierożki, klasyczne curry i ulubione dania z ulicznych straganów Azji. W każdym 
odcinku widzowie poznają trzy przepisy na klasyczne azjatyckie dania, praktyczne porady i ciekawostki kulinarne oraz 

wiele prywatnych historii z rodzinnej kuchni Goka.

NOWOŚĆ

ŚR 21:45 
OD 23 WRZEŚNIA
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TURNIEJ MISTRZÓW KUCHNI

Guy Fieri, znany restaurator i prezenter telewizyjny, zaprosi 16 najlepszych amerykańskich szefów kuchni do wzięcia 
udziału w walce o tytuł króla kucharzy.

Śmiałkowie mierzyć się będą nie tylko z prawdziwymi „wyjadaczami” tej branży, ale też presją czasu i własnego talentu. 
Mają wielki apetyt na zwycięstwo i wybitne umiejętności. Przeszkody pojawią się już na samym początku, gdy okaże się, 
że zawodników uporządkowano od najlepszego do najgorszego... Nie spodoba się to ulokowanym na samym dole stawki, 
bo, żeby wskoczyć na sam szczyt rankingu, trzeba będzie wykazać się w kuchni. Zwycięstwo wymaga wyjścia daleko poza 
granice własnych umiejętności. Sędziowie są bezlitośni i nic nie umknie ich uwadze – ocenie podlega każdy element 
przygotowania dania. I jeszcze jedno – zawodnicy dowiedzą się co będą musieli ugotować dopiero, gdy Guy zakręci kołem 

fortuny! Emocje gwarantowane – musicie to obejrzeć!

NOWOŚĆ

ND 17:45 
OD 27 WRZEŚNIA
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NA TŁUSTO I NA GRUBO 3

Attenzione! Kolejny sezon aromatycznego jak świeża bazylia programu „Na tłusto i na grubo” już tej jesieni! 
Wytatuowany szef kuchni Rubio zabierze widzów w kulinarną podróż do słynących ze swoich lokalnych rarytasów 

miast i miasteczek Włoch, by przetestować te najpyszniejsze… i niekoniecznie dietetyczne.

Czymże jest kilkaset dodatkowych kalorii przy smaku pysznej, ciągnącej się, miękkiej mozzarelli i pachnącej toskańskim 
słońcem oliwy? W tym programie rozpuszczony ser, gęsta śmietana i masło popłyną strumieniami. Rubio w swojej mobilnej 
kuchni gotować będzie na ulicy. W każdym odcinku zapuści się w wąskie uliczki i na gwarne targowiska, odwiedzając 
włoskie lokale serwujące najsmaczniejsze potrawy i wyzywając na pojedynek tamtejszych szefów kuchni. Werdykt wyda 

jury składające się z miejscowych smakoszy. Kto ugotuje to lepiej?

PT 22:20
OD 25 WRZEŚNIA
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Jesienią 2020 roku Travel Channel zabierze widzów w wyjątkową podróż po całym świecie oraz pokaże fascynujące 
historie niezwykłych ludzi, miejsc oraz kultur! 

Wyprawę rozpoczniemy serią spotkań z naszymi rodakami. W nowym programie „Polscy hotelarze” wyruszymy wraz 
z widzami w świat, aby przyjrzeć się życiu i działalności Polaków, którzy postanowili poza granicami naszego kraju 
prowadzić własne hotele i pensjonaty. Jak „od kuchni” wygląda ich biznes? Będziemy towarzyszyć im w ich codziennych 
zadaniach, od załatwiania różnych formalności, po zakupy i zarządzanie pracownikami. Poznamy ich historie oraz dowiemy 

się, co ich skłoniło, by swoje życie rozpocząć właśnie tam, z dala od rodzinnego domu.

Jesienną ofertę Travel Channel wzbogacą również zagraniczne programy, w których razem z twórcami będziemy mogli 
porozmawiać o ekologii, zaspokoimy ciekawość, odwiedzając podupadające hotele zamieniające się w żyłę złota oraz 

będziemy świadkami prawdziwych wyzwań i niebezpiecznych rytuałów, którym zostaną poddani nasi prowadzący.

 „Krótka historia plastiku” stanowi dokument przedstawiający losy plastiku od chwili jego powstania. To sztuczne 
tworzywo przyczynia się do degradacji środowiska, dlatego twórcy serii wskazują na potencjalne rozwiązania tego 
problemu, jakie mogą zastosować zwykli ludzie, przedsiębiorstwa oraz państwa. „Krótka historia plastiku” wyjaśnia w jaki 
sposób dotarliśmy do naszego obecnego, globalnego kryzysu związanego z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.

Z kolei w nowym programie „Koszmarne hotele” hotelowy ekspert wyruszy w podróż po Hiszpanii, żeby pomóc wrócić do gry 
podupadającym i źle zarządzanym hotelom. Obnaży słabości personelu, zajrzy w każdy brudny kąt i wytknie właścicielom 
ich błędy. Przyświecać mu będzie jeden cel – przeprowadzić rewolucję i zachęcić podróżnych do wybrania właśnie tego 
miejsca na nocleg. Widzowie przekonają się, jak drobne zmiany wnętrza potrafią zdziałać cuda, a nieokiełznany personel 

zmienia się w wyszkoloną, profesjonalną załogę.

W serii „Dziwaczny świat” prowadzący Andrew Zimmern, znany widzom stacji z kultowych już „Dziwacznych potraw”, 
nie tylko odkryje przed widzami wyjątkowe smaki egzotycznych kuchni, ale posunie się o krok dalej. Tym razem zmierzy 
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się ze swoimi słabościami i pokona bariery, a wszystko po to, by jeszcze bardziej zgłębić kulturę kraju, który odwiedza.
Prowadzący weźmie udział w najbardziej niezwykłych i niepowtarzalnych tradycjach w różnych zakątkach świata!

To będzie emocjonująca jesień z telewizją Travel Channel! 
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INTYMNE METAMORFOZY

NOWOŚĆ

O tych problemach nie mówi się publicznie, ale kobiety, u których one występują, często mierzą się z traumą samotnie. 
Deformacje, blizny i dysfunkcje miejsc intymnych to dla większości powód do wstydu i kompleksów.

Spowodowane trudnym porodem, tragicznym wypadkiem czy cechą wrodzoną obniżają samoocenę, hamują współżycie, 
a nawet zagrażają zdrowiu. W nowym programie Discovery Life „Intymne metamorfozy” przybliżymy jedną z najmłodszych 
dziedzin medycyny estetycznej, która zmieniła życie kobiet na całym świecie – waginoplastykę. Bohaterki tej serii 
przerywają tabu, by stać się głosem kobiet cierpiących po cichu. W programie poznamy 5 pacjentek, zmagających się 
z kilkoma różnymi dolegliwościami stref kobiecych – od wrodzonych defektów estetycznych, przez blizny po cesarskim 
cięciu, po zagrażające zdrowiu problemy natury anatomicznej. Ich leczeniem zajmie się dr n. med. Piotr Kolczewski. 
Opowie widzom jakie przypadłości kwalifikują się do zabiegu, jak należy się do nich przygotować, jak wygląda ich przebieg 

i ile trwa rekonwalescencja. Dowodem sukcesu będzie radość pacjentek, które odzyskają pewność siebie.

ŚR 21:50
OD 28 PAŹDZIERNIKA
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KLINIKA BEZ TAJEMNIC

Lekarze z Kliniki Ambroziak podzielą się z widzami programu „Klinika bez tajemnic” tajnikami swojej pracy i pokażą 
jak na co dzień mierzą się z trudnymi przypadkami.

W najnowszej serii eksperci jednej z najbardziej prestiżowych prywatnych placówek medycznych w Polsce ponownie 
odmienią los pacjentów i w przystępny sposób pokażą, jak zaskakująco wiele oferuje dziś współczesna medycyna. 
Poznamy szczegóły zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej i klinicznej, chirurgii plastycznej, ginekologii estetycznej, 
laryngologii, fizjoterapii czy kosmetologii. W przeciwieństwie do innych medycznych programów, seria „Klinika bez 
tajemnic” zbudowana jest wokół lekarzy. W programie przybliżymy sylwetki charyzmatycznych doktorów: Marcina 
Ambroziaka, „pierwszej damy kliniki” Joanny Ambroziak oraz pozostałych członków personelu, którzy dzięki pasji oraz 
zaangażowaniu spełniają marzenia i poprawiają jakość życia pacjentów. Nasze kamery ponownie zajrzą do lekarskich 

gabinetów, gdzie wśród pacjentów na wizytę oczekują też osoby znane z pierwszych stron gazet!

CZW 21:50
OD 29 PAŹDZIERNIKA
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RAPORT LIFE

„Raport Life” powraca na antenę Discovery Life z nowymi odcinkami! Popularna dziennikarka i prowadząca 
– Ewa Drzyzga – przybliży widzom najnowsze i najciekawsze odkrycia medyczne, a także najskuteczniejsze według 

ekspertów metody leczenia.

W programie jak zwykle pojawi się grono wybitnych lekarzy z Polski i zagranicy, którzy omówią raporty na temat 
wybranych chorób i rewolucyjne ich zdaniem metody leczenia. „Raport Life” to wrota do wszystkiego, co oferuje medycyna 
XXI wieku: ciekawe urządzenia, rewolucyjne lekarstwa i nowoczesne zastosowania niekonwencjonalnych środków. 
Uwaga, spoiler! W tym sezonie dowiemy się m.in. o leczniczym kąsaniu przez pijawki, które od setek lat pomagają 
w walce z różnymi dolegliwościami. Zobaczymy jak dzięki tym małym stworzeniom można leczyć nadciśnienie, choroby 
płuc i wątroby, obrzęki powypadkowe, kontuzje sportowe, a nawet zaburzenia miesiączkowe i problemy z niepłodnością! 

Te i inne ciekawostki dla spragnionych wiedzy o życiu i zdrowiu już tej jesieni na Discovery Life!

JESIEŃ
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WŁĄCZ ZDROWIE

Badania dowodzą, że Internet jest dziś podstawowym źródłem wiedzy i korzysta z niego aż 90% Polaków. Dla wielu 
z nich sieć pełni funkcję domowego lekarza. „Pięć najczęstszych przyczyn bólu głowy”, „Jak wyleczyć się 
z przeziębienia domowymi sposobami?” „Co może oznaczać podwyższone ciśnienie?” – to przykładowe nagłówki 
artykułów internetowych, na które możemy trafić szukając leku na nasze choroby. Jak nie dać się ponieść fali 

fałszywych informacji i jak odnaleźć wiarygodne dane?

„Włącz zdrowie” to program o zdrowiu, w którym Internet i telewizja przenikają się, by trafić do widzów 
poszukujących wiedzy w sieci! Podczas rozmowy online na żywo dziennikarka i pasjonatka zdrowego trybu życia 
– Agata Młynarska – rozmawia na najczęściej wyszukiwane w Internecie tematy medyczne z lekarzami, dietetykami, 
naukowcami oraz pacjentami. Dyskusję ekspertów uzupełniają ciekawe materiały filmowe. „Włącz zdrowie” cechuje się 
aktualnością oraz rzetelną wiedzą – przyciąga ogromną publiczność i w błyskawicznym tempie zyskuje popularność. 

Zapraszamy do wspólnego oglądania najnowszych odcinków z serii „Włącz zdrowie” na antenie Discovery Life.

JESIEŃ
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Animal Planet zabiera widzów jeszcze bliżej zwierząt i osób, dla których los zagrożonych gatunków jest najważniejszy! 

Już we wrześniu startuje nowy, czwarty sezon „Nowojorskiego zoo – Bronx”. Seria ukazuje kulisy funkcjonowania znanej 
instytucji oraz zaangażowanie i oddanie jej personelu, który codziennie mierzy się z nowymi, często niespodziewanymi, 
wyzwaniami. W tym sezonie do grona mieszkańców zoo dołączy urocza para młodych pand. Widzowie będą też świadkami 
wylęgania się żółwi wężoszyjnych z wyspy Roti – to niezwykle rzadkie wydarzenie, gdyż gatunek ten jest niemal na 

wymarciu. Natomiast pupil ośrodka – mrówkojad Velcro – dostanie od swoich opiekunów niezwykłą niespodziankę! 

Animal Planet zaprasza także na drugi sezon serii „Aquarium”, przybliżającej działalność największego akwarium 
publicznego na terenie USA – Georgia Aquarium w Atlancie. Ośrodek jest domem dla wielu niezwykłych gatunków ryb, 
ssaków morskich i ptaków wodnych. W tym sezonie poznamy kolejne historie prosto z głębin. Jedna z nich będzie dotyczyć 
podstępnej, węgorzokształtnej mureny. Ten wrogi okaz ukradkiem przemieszcza się z jednego siedliska do drugiego. 
Inna historia opowie o gigantycznym żółwiu morskim o imieniu Tank, który będzie musiał nauczyć się zdrowszych nawyków 
żywieniowych. A dwie małe płaszczki – Bekon i Pomidor – trafią do nowego domu, na ogromną wystawę Ocean Voyager. 

Jak się tam odnajdą?

To nie wszystko! Tej jesieni widzowie poznają też Dana McKernana, który rzucił karierę – wraz z sześciocyfrową pensją 
– w Austin w Teksasie, aby przejąć 140-letnią rodzinną farmę w Michigan i przekształcić ją w urocze sanktuarium.
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Discovery Science nie przestaje odkrywać i zaskakiwać! Śledząc najnowsze osiągnięcia technologii, przybliża widzom 
niecodzienne zjawiska, niezwykłe konstrukcje i zaginione skarby – zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie! 

Już we wrześniu stacja pokaże „Gigantyczne konstrukcje według Hammonda”. To spektakularna seria inżynieryjna, 
której twórcy odkrywają tajemnice największych na świecie konstrukcji i maszyn. Jakie sekrety kryje najdłuższy tunel 
kolejowy na świecie? Co sprawia, że wieżowiec Burdż Chalifa wytrzymuje niespodziewane zmiany pogody i niebezpieczne 
zjawiska klimatyczne? Kto stoi za najbardziej odważnymi projektami XXI wieku? Na te i inne pytania odpowiedzi poszuka 

ulubieniec widzów, wielokrotnie nagradzany brytyjski prezenter Richard Hammond! 

We wrześniu na Discovery Science zobaczymy też „Kosmiczną mapę skarbów”. Darrell Miklos, poszukiwacz skarbów 
z zawodu i zamiłowania, podąża za tropem zatopionych bogactw. Uzbrojony w mapę stworzoną przez astronautę NASA 
Gordona Coopera na podstawie zdjęć zrobionych z przestrzeni kosmicznej, wyrusza na podbój wód Bahamów. To na ich 
dnie, według legend, spoczywają warte miliony dolarów wraki statków. Przed laty nie dotarły do swoich portów, a każdy 

z nich miał przewozić niezliczone ilości srebra, złota i innych skarbów.  

Tej jesieni Discovery Science zaprasza także na „Poszukiwaczy dinozaurów”. Amerykańscy kowboje są znani ze swojego 
stylu życia na całym świecie. Przez lata ich znakiem rozpoznawczym była hodowla bydła. Część z nich jednak porzuca 
dotychczasowe zajęcie na rzecz nowego pomysłu na biznes – polowania na kości dinozaurów! Czy bohaterowie nowej 
serii dorobią się na swoim fachu fortuny? Kolejną propozycją stacji jest „Wybuchowy program”, w którym Tory Belleci 
– znany widzom z „Pogromców mitów” – oraz Tommy Passemante badają najbardziej nietypowe sposoby na wysadzanie 

i spalanie. Gospodarze programu opowiedzą o naukowej stronie eksplozji, detonacji i fal uderzeniowych!

Mamy też coś dla kosmomaniaków! W pierwszej połowie października stacja rozpocznie „Space Week”, czyli specjalny 
tydzień poświęcony niemal wyłącznie programom o ciałach niebieskich i dalekich galaktykach. Idąc za ciosem – w grudniu 

– na widzów czeka maraton z tytułami z przybyszami z innych planet w tle. 
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Discovery Historia odkryje przed widzami skrywane tajemnice przeszłości, zabierze w podróż po najbardziej znanych 
muzeach oraz pokaże wyjątkowych ludzi, którzy poświęcają się swoim pasjom i ideałom.

W październiku na antenie pojawi się nowość „Historia kapitana Watsona”, opowiadająca o pasjonującym życiu Paula 
Watsona. Kapitan przemierza morza i oceany, dbając o bezpieczeństwo podwodnych stworzeń. W imię ochrony biosfery 
stawia czoło ludzkiej krótkowzroczności. Wraz ze swoją załogą już nieraz wchodził w konflikty z kłusownikami wielorybów, 
wyciągał foki z opresji oraz uwalniał rekiny z nielegalnych sieci połowowych. Dla jego ekipy każdy dzień to walka o zdrowie 

i życie morskich zwierząt.

Tej jesieni stacja zaprasza na kolejne sezony „Muzealnych tajemnic”. Don Wildman, przeszukując muzea, instytucje 
historyczne i niezbadane archiwa, odkrywa niezwykłe przedmioty i złowrogie artefakty kryjące w sobie niewiarygodne 
tajemnice przeszłości. Prowadzący korzysta z pomocy rozmaitych ekspertów, razem z nimi rozszyfrowując starożytne 
zapiski, analizując stare dokumenty i przeprowadzając niezwykłe rekonstrukcje wydarzeń. W tym sezonie widzowie 
odkryją zagadkę kultowego zdjęcia z 11 września, poznają sekretne życie Kleopatry oraz prześledzą krok po kroku nieudany 

eksperyment NASA.

Na antenę Discovery Historia zawita też nowy sezon popularnej serii Drewa Pritcharda – „Łowcy staroci”. 
Znany poszukiwacz skarbów, a zarazem właściciel największego sklepu z cennymi starociami w całej Wielkiej Brytanii, 
odsłania przed widzami kulisy handlu antykami. Drew podąży tropem kolejnych wyjątkowych przedmiotów sprzed wieków. 
Przemierzając miasteczka Anglii, Walii, Szkocji czy Irlandii, natrafi na bezcenne obiekty zapierające dech w piersiach 

niejednemu kolekcjonerowi. 
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DTX nie zwalnia tempa! Tej jesieni widzów czeka jazda bez trzymanki!   

Skok adrenaliny wywoła nowa seria „Uliczne wyścigi nocą”, ukazująca podziemny światek nielegalnych rywalizacji. 
Kamery programu zajrzą m.in. za kulisy najbardziej niebezpiecznego, przyciągającego tysiące uzależnionych od adrenaliny 

fanów wydarzenia w Ameryce – „Race Night In America”. Ujęcia z tego zlotu po raz pierwszy ujrzą światło dzienne! 

Już we wrześniu na antenie DTX nowy sezon „Królów asfaltu”. Znani widzom: Mike, Thorsten i Marc przemierzają tysiące 
kilometrów za kierownicą swoich ciężarówek, chcąc dostarczyć ładunek na czas. Dziewiąta seria programu to także 

kolejni bohaterowie, nieodkryte, przepiękne trasy Europy i Ameryki oraz jeszcze bardziej „odjechane” ciężarówki! 

To nie koniec dreszczyku emocji! „Parszywa siódemka” powraca, a wraz z nią nowa dawka „Terenowego 
szaleństwa”. Nadchodząca seria to jeszcze bardziej ekstremalne, wyczerpujące wyścigi megatrucków! Po ostatnim 
sezonie ekipa spędziła setki godzin na budowaniu, ulepszaniu i testowaniu swoich ciężarówek do granic możliwości. 
Co więcej, rywalizacja toczyć się będzie na  jeszcze bardziej wymagającym torze. Kierowców czekają większe skocznie, 

wyższa możliwa prędkość i dużo, dużo więcej błota! Będzie głośno, szybko i brutalnie!
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Każdego sezonu stacja ID zabiera widzów do świata zbrodni popełnianych z zimną krwią, ukazując motywy działań 
przestępców oraz tajniki skomplikowanych dochodzeń policyjnych. Tej jesieni będzie jeszcze mroczniej i… ciekawiej!  

Od niedzieli 27 września ID zaprosi na cotygodniowy cykl programów o seryjnych mordercach. W pierwszy weekend 
widzowie poznają portret Jeffrey’a Dahmera. Dzięki dostępowi do tysięcy godzin wywiadów policyjnych, zapisków FBI oraz 
zeznań rodziny, przyjaciół, a także osób, które przeżyły jego atak, stacja ujawni wstrząsającą opowieść o tym, jak nieśmiały 
nastolatek stał się seryjnym mordercą i kanibalem. W kolejnych tygodniach odkryjemy m.in. losy Gary’ego Ridgway’a 
– znanego jako „morderca znad zielonej rzeki”, piekarza z Alaski Roberta Hansena, a także zaginionych chłopców 

z Pensylwanii.

Tej jesieni stacja wyemituje także dokument o Brittany Murphy, wschodzącej gwieździe Hollywood, której niespodziewana 
śmierć w wieku 32 lat wstrząsnęła światem w 2009 roku. Pierwsze podejrzenia padły na anoreksję, narkotyki lub 
uzależnienie od sławy. Sekcja zwłok wykazała, że aktorka zmarła z przyczyn naturalnych. Kilka miesięcy później, kiedy 
w tajemniczych okolicznościach zginął też mąż Brittany, Simon, wszyscy zaczęli doszukiwać się drugiego dna w sprawie. 
Czy rzeczywiście ono istniało? Odpowiedzi na to pytanie udzieli produkcja „Brittany Murphy: tajemnicza śmierć gwiazdy”.

ID pokaże również program „Łańcuch zbrodni”. To seria przybliżająca kulisy przerażających zbrodni, które wstrząsnęły 
lokalnymi społecznościami i obudziły w ludziach pierwotne instynkty – chęć zemsty! Jedną z takich była na pewno sprawa 
snajpera, który zastrzelił na alaskańskiej autostradzie chłopaka. Kiedy najbliższa rodzina opłakiwała śmierć syna, 
ich sąsiedzi postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Chcąc wyrównać rachunki, wyruszyli na samowolne polowanie 

na jego zabójcę.
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Miesiące pełne sportowych emocji na najwyższym poziomie w Eurosporcie

Od początku sierpnia widzowie Eurosportu mogą nie odchodzić od telewizora i niemal na stałe emocjonować się 
największymi sportowymi wydarzeniami na świecie! Jesień i zima na antenach Eurosportu to tysiące godzin transmisji, 

możliwość oglądania w akcji wielkich gwiazd i imprezy, które przyciągają miliony widzów. 

– Nadchodzące miesiące będą niezwykle intensywnym czasem dla wszystkich fanów sportu. Wraz z widzami będziemy 
przeżywać wielkie emocje podczas tenisowych turniejów Wielkiego Szlema, kolarskich Wielkich Tourów, kolejnego 
sezonu Pucharu Niemiec i, już od października, nowego sezonu sportów zimowych – podkreśla Dorota Żurkowska 

-Bytner, Członek Zarządu TVN Discovery Polska i Dyrektor Eurosportu w Polsce.

W najbliższych tygodniach na antenach Eurosportu widzowie zobaczą największe sławy kolarstwa, tenisa, snookera 
i wielu innych dyscyplin. Dodatkowo, wydarzenia sportowe będą skumulowane w czasie. Dla przykładu US Open i Roland 
-Garros dzielić będzie zaledwie tydzień! US Open, tradycyjnie ostatni w roku turniej Wielkiego Szlema, tym razem będzie 
dopiero drugim. Najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści świata będą rywalizować na Flushing Meadows od 31 sierpnia 

do 13 września, a już 21 września rozpocznie się Roland-Garros.

Niesamowicie zapowiada się także kalendarz kolarski. Już 29 sierpnia rozpocznie się Tour de France, który potrwa 
do 20 września. Drugim wielkim tourem w sezonie ma być Giro d’Italia (3-25 października), a ostatnim Vuelta 
(20 października-8 listopada). Eurosport pokaże na żywo wszystkie najważniejsze wyścigi kolarskie, w których zobaczymy 
m.in.: Rafała Majkę i Michała Kwiatkowskiego. Za mikrofonami usiądą uwielbiani przez widzów komentatorzy: 

Tomasz Jaroński, Dariusz Baranowski i Adam Probosz.

Gdy swoje ostatnie mecze będą rozgrywać tenisiści, a kolarze pędzić do mety Vuelty, Eurosport wkroczy już w kolejny 
sezon zimowy! Zobaczymy w nim kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata, przełożone na grudzień Mistrzostwa Świata 
w skokach narciarskich, każdy skok w  Turnieju Czterech Skoczni i Raw Air, zmagania biathlonistek i biathlonistów, 

a także Puchary Świata w narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich i kombinacji norweskiej. 
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To będą pasjonujące miesiące w towarzystwie gwiazd sportu oraz znakomitych komentatorów Eurosportu. Jak zawsze 
skoki narciarskie komentować będzie duet Marek Rudziński – Igor Błachut. Przy transmisjach biathlonowych widzowie 
Eurosportu będą mogli usłyszeć Tomasza Jarońskiego i Tomasza Sikorę – wicemistrza olimpijskiego z Turynu i mistrza 

świata z Anterselwy.

– Dostarczanie widzom treści na najwyższym poziomie jest priorytetem Eurosportu. Przed nami bardzo intensywny 
czas wypełniony sportową rywalizacją i transmisjami fascynujących wydarzeń sportowych, a także przygotowaniami 
do 2021 roku i najważniejszej imprezy sportowej na świecie, czyli Igrzysk Olimpijskich w Tokio – podsumowuje Dorota 

Żurkowska -Bytner.

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 23 lipca 2021 roku, a Eurosport i grupa Discovery pokażą na żywo każdą sekundę startów 
wszystkich sportowców milionom fanów w całej Europie. Przez 24 godziny na dobę Eurosport będzie oferował widzom 
pełny dostęp do wszystkiego, co wydarzy się w Tokio. W sumie stacja pokaże aż 3500 godzin rywalizacji – dostępnych na 

żywo i na żądanie na niemal każdym urządzeniu.
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Najbardziej filmowy kanał grupy TVN Discovery Polska to doskonała propozycja dla wszystkich kinomanów. To właśnie 
tutaj na widzów czekają najlepsze autorskie programy o tematyce filmowej, gorące nowinki z planów zdjęciowych oraz 
największe hity kinowe. Tej jesieni nie zabraknie również nowości – w filmowej kuchni spotkają się bracia Zawierucha 

w programie „Zawieruchy przepis na kino”!

Jesienią na antenie TVN Fabuła zadebiutuje duet, jakiego w polskiej telewizji jeszcze nie było. We wspólnym programie 
po raz pierwszy pojawią się bracia Zawierucha. W swoim kulinarno-filmowym programie „Zawieruchy przepis na kino” 
opowiedzą o tym, na czym znają się najlepiej. Rafał Zawierucha, aktor filmowy i teatralny, znany m.in. z roli w filmie 
Quentina Tarantino i Grzegorz Zawierucha, zwycięzca 8. edycji Masterchefa, będą rozmawiać o filmach oglądanych na 
antenie TVN Fabuła i TVN7 oraz przygotowywać potrawy związane z tymi produkcjami. Wszystko to będzie odbywać się 

w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niewątpliwie program okaże się najsmaczniejszą premierą tej jesieni!

Grażyna Torbicka to niekwestionowany autorytet w dziedzinie sztuki filmowej. Widzowie będą mogli zobaczyć 3. już sezon 
jej autorskiego programu „Grażyna Torbicka zaprasza”, w którym dziennikarka porozmawia z twórcami – mistrzami, 
którzy od lat znajdują się na szczycie i są znawcami w swojej dziedzinie. Będą to osobowości ze świata kultury i sztuki, 

a w programie padną pytania na tematy dotąd nie poruszane. 

Jesienią na antenie TVN Fabuła po krótkiej nieobecności powraca Kinga Burzyńska z programem „To był rocznik!”, 
w którym ujawni studenckie początki tych, którzy dziś należą do czołówki aktorskiej kadry. Dowie się, z kim studiowali, 
czy rzeczywistość pokryła się z ich idealistycznymi wyobrażeniami o zawodzie artysty oraz które młodzieńcze przyjaźnie 
przetrwały próbę czasu i zachowały się do dziś. Prowadząca zajrzy również na akademickie korytarze, które były świadkami 
wzlotów i upadków ówczesnych adeptów sztuki aktorskiej, a także do kultowych miejsc, które odwiedzali jej goście. 

Nie zabraknie wzruszeń, zabawnych anegdot i przede wszystkim prawdziwych, niewyreżyserowanych historii i emocji.
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Andrzej Sołtysik w swoim autorskim programie po raz kolejny zgłębi wstydliwe i kontrowersyjne oblicza X muzy. Zaproszeni 
do programu goście – osoby z szeroko pojętego show-biznesu – będą rozmawiać o tematach tabu i sposobach, w jaki kino 

próbuje je oswoić we współczesnej popkulturze. To ambitna propozycja dla wszystkich pasjonatów kina.

Na widzów TVN Fabuła czeka również kolejny sezon „Przystanku Hollywood”. Ania Wendzikowska, dla której Hollywood 
nie ma żadnych tajemnic, przygotowała solidną porcję najgorętszych newsów prosto z fabryki snów. Widzowie zobaczą 
rozmowy z popularnymi aktorami oraz reżyserami. W programie pojawią się kulisy najlepszych produkcji oraz wywiady 
z najpopularniejszymi przedstawicielami światowego kina. Pokażemy, jak pracują amerykańskie studia filmowe i jakie są 

plany twórców na kolejne produkcje.

TVN Fabuła nie zapomina także o fanach produkcji telewizyjnych. „Seriaale” to pierwszy w Polsce program poświęcony 
w całości serialom. Kaja Klimek z zaproszonymi gośćmi –  filmowcami i ludźmi mediów – porozmawia o fenomenie tego 
gatunku i roli, jaką pełnią we współczesnym świecie. Widz pozna nowinki serialowe, przypomni sobie kultowe produkcje 

oraz dowie się, czego nie można przegapić.

 „Po pierwsze kino” to cykl rozmów z osobowościami świata filmu, w którym zarówno aktorzy, jak i reżyserzy, opowiadają 
o swoich doświadczeniach z kinem. Jaka scena miłosna wywarła na nich największe wrażenie? Kto był ich ulubionym 
superbohaterem? Z kim chcieliby zagrać w filmie? Na te i wiele innych pytań w nowej serii odpowiedzą m.in.: Bartłomiej 
Topa, Roma Gąsiorowska, Rafał Zawierucha, Aleksandra Konieczna, Grzegorz Damięcki, Kinga Dębska, Łukasz Palkowski, 
Piotr Domalewski oraz prowadzący programy w TVN Fabuła: Grażyna Torbicka, Kinga Burzyńska, Anna Wendzikowska, 

Andrzej Sołtysik i Kaja Klimek.

Niezmiennie od 5 lat największą siłą TVN Fabuła są najlepsze hity filmowe z polskiej i zagranicznej kinoteki. W ofercie 
nie zbraknie kultowych sag filmowych – cztery filmy z serii „Piraci z Karaibów”, trzy części „Kac Vegas”, trylogia „Władca 
pierścieni” oraz saga „Zmierzch”. Razem z braćmi Zawierucha widzowie zobaczą od kuchni takie produkcje, jak „Bękarty 
wojny” Quentina Tarantino czy „Człowiek z blizną” Briana De Palmy. Nie zapomniano również o zwolennikach filmowej 
klasyki. Ci będą mieli szansę przypomnieć sobie m.in.: „Pożegnanie z Afryką”, „Notting Hill” oraz „Big Lebowski”. 

To będzie jesień pełna filmowych emocji!
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TVN24 to pierwszy całodobowy kanał informacyjno-publicystyczny w Polsce. Najwyższe standardy dziennikarskie 
oraz rzetelne i wiarygodne wiadomości od lat są wizytówką stacji. A to wszystko procentuje zaufaniem, jakim 
kanał obdarzają widzowie. Miniony sezon ponownie należał do TVN24, który uplasował się na szczycie najchętniej 
oglądanych stacji informacyjnych w kraju. Markę uzupełnia bogata działalność stacji w Internecie, na stronie i aplikacji 

Portalu TVN24.

Każdego dnia zespół profesjonalistów (m.in. reporterów, wydawców, producentów), pracujący przy codziennych 
produkcjach newsowych, dba o to, żeby widzowie dostali szybki i wielowymiarowy obraz tego, co dzieje się na krajowej 
i międzynarodowej scenie politycznej, gospodarczej i społecznej. Dziennikarze związani z kanałem to najlepsi 
z najlepszych w swoim fachu. Przez lata zaufanie i sympatię widzów zdobyli m.in. Anita Werner, Monika Olejnik, Katarzyna 
Kolenda-Zaleska, Diana Rudnik, Katarzyna Zdanowicz, Anna Jędrzejowska, Marta Kuligowska, Grzegorz Kajdanowicz, 
Piotr Marciniak, Konrad Piasecki, Andrzej Morozowski, Tomasz Sianecki i Piotr Jacoń. Ostatnio do ekipy „Faktów” 
dołączył Piotr Kraśko, który wcześniej prowadził program w TVN24 BiS. W codziennej pracy wspierają ich zagraniczni 

korespondenci, którzy nieustannie donoszą o tym, co ważnego dzieje się na całym świecie.

Uzupełnieniem oferty TVN24 jest Portal TVN24 (www.tvn24.pl) - strona i aplikacja mobilna.  Oprócz  bieżących 
informacji  oferuje  on  dostęp do tekstów premium, a także dwóch kanałów z portfolio informacyjnego TVN Discovery 
Polska – TVN24 oraz TVN24 BiS, bogatej biblioteki programów publicystycznych  oraz reporterskich  na żądanie, 
a także  dodatkowych transmisji na żywo nawet na czterech kanałach. Tym samym użytkownicy serwisu są jeszcze 
bliżej wydarzeń z kraju i ze świata. Mają wolność wyboru miejsca, czasu i ekranu. Z serwisu można korzystać zarówno 

z poziomu przeglądarki internetowej, jak i w formie aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.
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TVN24 BiS to druga stacja wchodząca w skład portfolio informacyjnego TVN Discovery Polska.

Oferuje najważniejsze informacje z kraju i ze świata, dogłębne analizy oraz ciekawe opinie. Praca dziennikarzy stacji stanowi 
znaczące uzupełnienie dotychczasowej oferty programowej newsów Grupy TVN-Discovery. 
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Miesiące pełne sportowych emocji na najwyższym poziomie w Eurosporcie

Od początku sierpnia widzowie Eurosportu mogą nie odchodzić od telewizora i niemal na stałe emocjonować się 
największymi sportowymi wydarzeniami na świecie! Jesień i zima na antenach Eurosportu to tysiące godzin transmisji, 

możliwość oglądania w akcji wielkich gwiazd i imprezy, które przyciągają miliony widzów. 

– Nadchodzące miesiące będą niezwykle intensywnym czasem dla wszystkich fanów sportu. Wraz z widzami będziemy 
przeżywać wielkie emocje podczas tenisowych turniejów Wielkiego Szlema, kolarskich Wielkich Tourów, kolejnego 
sezonu Pucharu Niemiec i, już od października, nowego sezonu sportów zimowych – podkreśla Dorota Żurkowska 

-Bytner, Członek Zarządu TVN Discovery Polska i Dyrektor Eurosportu w Polsce.

W najbliższych tygodniach na antenach Eurosportu widzowie zobaczą największe sławy kolarstwa, tenisa, snookera 
i wielu innych dyscyplin. Dodatkowo, wydarzenia sportowe będą skumulowane w czasie. Dla przykładu US Open i Roland 
-Garros dzielić będzie zaledwie tydzień! US Open, tradycyjnie ostatni w roku turniej Wielkiego Szlema, tym razem będzie 
dopiero drugim. Najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści świata będą rywalizować na Flushing Meadows od 31 sierpnia 

do 13 września, a już 21 września rozpocznie się Roland-Garros.

Niesamowicie zapowiada się także kalendarz kolarski. Już 29 sierpnia rozpocznie się Tour de France, który potrwa 
do 20 września. Drugim wielkim tourem w sezonie ma być Giro d’Italia (3-25 października), a ostatnim Vuelta 
(20 października-8 listopada). Eurosport pokaże na żywo wszystkie najważniejsze wyścigi kolarskie, w których zobaczymy 
m.in.: Rafała Majkę i Michała Kwiatkowskiego. Za mikrofonami usiądą uwielbiani przez widzów komentatorzy: 

Tomasz Jaroński, Dariusz Baranowski i Adam Probosz.

Gdy swoje ostatnie mecze będą rozgrywać tenisiści, a kolarze pędzić do mety Vuelty, Eurosport wkroczy już w kolejny 
sezon zimowy! Zobaczymy w nim kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata, przełożone na grudzień Mistrzostwa Świata 
w skokach narciarskich, każdy skok w  Turnieju Czterech Skoczni i Raw Air, zmagania biathlonistek i biathlonistów, 

a także Puchary Świata w narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich i kombinacji norweskiej. 
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To będą pasjonujące miesiące w towarzystwie gwiazd sportu oraz znakomitych komentatorów Eurosportu. Jak zawsze 
skoki narciarskie komentować będzie duet Marek Rudziński – Igor Błachut. Przy transmisjach biathlonowych widzowie 
Eurosportu będą mogli usłyszeć Tomasza Jarońskiego i Tomasza Sikorę – wicemistrza olimpijskiego z Turynu i mistrza 

świata z Anterselwy.

– Dostarczanie widzom treści na najwyższym poziomie jest priorytetem Eurosportu. Przed nami bardzo intensywny 
czas wypełniony sportową rywalizacją i transmisjami fascynujących wydarzeń sportowych, a także przygotowaniami 
do 2021 roku i najważniejszej imprezy sportowej na świecie, czyli Igrzysk Olimpijskich w Tokio – podsumowuje Dorota 

Żurkowska -Bytner.

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 23 lipca 2021 roku, a Eurosport i grupa Discovery pokażą na żywo każdą sekundę startów 
wszystkich sportowców milionom fanów w całej Europie. Przez 24 godziny na dobę Eurosport będzie oferował widzom 
pełny dostęp do wszystkiego, co wydarzy się w Tokio. W sumie stacja pokaże aż 3500 godzin rywalizacji – dostępnych na 

żywo i na żądanie na niemal każdym urządzeniu.
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MARTA JERZYKOWSKA 
PLAYER.PL, DISCOVERY CHANNEL, DTX, DISCOVERY HISTORIA, 

ANIMAL PLANET, SCI DISCOVERY SCIENCE, ID

MARTA SKORUPSKA 

TOTALNE REMONTY SZELĄGOWSKIEJ, KOBIETA NA KRAŃCU 
ŚWIATA, DISCOVERY LIFE, TVN STYLE, HGTV

KATARZYNA MICHALAK 
ŻYWIOŁY SASZY-OGIEŃ, SZADŹ, CHYŁKA-KASACJA, 
CHYŁKA-REWIZJA, DZIEŃ DOBRY TVN, TOP MODEL

WIKTORIA KAŹMIERCZAK-KOSZYCZAREK 
TVN 7, KTO ODMÓWI PANNIE MŁODEJ?, HOTEL PARADISE, 

ZAKOCHANI PO USZY, TVN FABUŁA

RAMÓWKI: DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY HISTORIA, 
DISCOVERY SCIENCE, DTX

marta_jerzykowska@tvn.pl

marta_skorupska@tvn.pl

katarzyna_michalak@tvn.pl

wiktoria_kazmierczak-koszyczarek@tvn.p

JOANNA GÓRSKA
DYREKTOR DZIAŁU PR 

TVN DISCOVERY POLSKA

JOANNA LICHOSIK-BIAŁOŃ 
SZEF SEKCJI PR KANAŁÓW TEMATYCZNYCH

FAKTY, TVN24, TVN24 BiS
joanna_gorska@tvn.pl

joanna_lichosik-bialon@tvn.pl
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MARCIN GODLEWSKI 
NIEOBECNI, BRZYDULA, KOSMICZNY WYKOP, NA WSPÓLNEJ, 
KUBA WOJEWÓDZKI, UWAGA!, SUPERWIZJER, CO ZA TYDZIEŃ

NATALIA SZOT 
TVN TURBO, DZIEŃ DOBRY TVN, 

ORGANIZACJA SESJI ZDJĘCIOWYCH GWIAZD

PAULINA WAJDZIAK 
TTV, METRO, TRAVEL CHANNEL

GABRIELA FIRAK 

TLC, ITVN, ITVN EXTRA, FOOD NETWORK 

RAMÓWKI: DISCOVERY LIFE, TLC, ANIMAL PLANET, ID, ITVN, 
ITVN EXTRA

marcin_godlewski@tvn.pl

natalia_szot@tvn.pl

paulina_wajdziak@tvn.pl

gabriela_firak@tvn.p

ADRIAN JABŁOŃSKI 
USTA USTA, MASTERCHEF, KUCHENNE REWOLUCJE, UKRYTA PRAWDA, 

ORGANIZACJA SESJI ZDJĘCIOWYCH GWIAZD, SERWIS X-NEWS

PAULINA SZTYCH 
KRÓLESTWO KOBIET, LEGO MASTERS, MILIONERZY, SZKOŁA, 

19+, 36,6°C, PROJEKT LADY

adrian_jablonski@tvn.pl paulina_sztych@tvn.p
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MAREK CHOJNOWSKI
ZARZĄDZANIE SERWISEM BIURA PRASOWEGO

marek_chojnowski@tvn.pl

JAKUB ŻYCHLIŃSKI 

EUROSPORT

RAMÓWKI: EUROSPORT

MAŁGORZATA PINDOR 

RAMÓWKI: KANAŁY TVN

jakub_zychlinski@tvn.pl
malgorzata_pindor@tvn.p


