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Historia zakazanej namiętności, która nigdy nie powinna była wybuchnąć. Ojciec i syn, wplątani w walkę
o jedną kobietę, tracą kontrolę nad swoim życiem. Miłość, nienawiść, zdrada – to wszystko łączy

jedna tajemnica.„Kod genetyczny” to najnowsza produkcja TVN, która tej wiosny pojawi się na antenie.
W rolach głównych: Karolina Gruszka, Adam Woronowicz i Maciej Musiałowski.  

„Kod genetyczny” to serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym, w którym tajemniczy wypadek stawia 
przeciwko sobie najbliższe osoby – ojca i syna. Ich historia to dramatyczny wybór pomiędzy lojalnością 
wobec rodziny, namiętnością i prawdą. To opowieść o sile więzów krwi, które w ekstremalnej sytuacji 

życiowej mogą okazać się największą słabością lub jedynym ratunkiem. Jak daleko można się posunąć,
by stanąć w obronie tych, których kochamy? 

Głównym bohaterem jest Tomasz Skowroński, wybitny genetyk, pracownik Instytutu Badań Kryminalnych. 
Człowiek zasad, nieustępliwie szukający prawdy. Po śmierci żony związał się z dużo młodszą, piękną
Izą Berger. Jednak to nie kobieta, ale praca pochłania go całkowicie, wskutek czego popadł w konflikt

z synem, Piotrem. Chłopak nie pogodził się ze śmiercią matki i nie akceptuje zasadniczego ojca.
Napięcie w relacji eskaluje, kiedy Piotr wdaje się w zakazany romans z Izą. Co połączy tych dwoje?

Czy to prawdziwa miłość, fascynacja, której nie można się oprzeć, czy może niedająca o sobie zapomnieć 
przeszłość? 

Adam Woronowicz (Tomasz Skowroński), Maciej Musiałowski (Piotr Skowroński), Karolina Gruszka (Iza 
Berger), Joachim Lamża (Franciszek Skowroński), Julia Kijowska (Joanna Starzyńska), Michał Żurawski 

(Jacek Starzyński), Oliwia Bosowska (Emilka), Szymon Piotr Warszawski (Marcin Moziłło), Krzysztof 
Pieczyński (Janusz Zadara), Krzysztof Jędrysek (Birecki), Katarzyna Herman (Wanda Zadara), Mirosław 

Haniszewski (Robert Janas), Anna Radwan (Maria Gradoń), Marcel Sabat (prokurator Kalita) i inni. 

OBSADA
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Gdy Tomasz, nieświadomy narastającej namiętności między dwójką najbliższych mu osób, oświadcza się 
Izie, kobieta postanawia zniknąć z jego życia. Wkrótce Skowroński dostaje telefon z informacją o tragicznym 

zdarzeniu. 

Serial „Kod genetyczny” jest kolejnym autorskim projektem stacji TVN wyreżyserowanym przez Adriana 
Panka. Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek, za scenografię odpowiada Maciej Fajst, kostiumy stworzyła 

Katarzyna Baran, zaś charakteryzację Jolanta Madejska. Główną scenarzystką serialu jest Katarzyna 
Śliwińska-Kłosowicz, a poszczególne odcinki scenariuszy napisały Ewa Popiołek i Monika Trzósło. 

Kompozytorem muzyki do serialu jest Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Kierownikiem  produkcji serialu
„Kod genetyczny” jest Tomasz Parnowski, a producentami – Adrianna Przetacka i Przemysław Malec. 
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Każdy jest zdolny do zła, potrzebny jest tylko motyw. „Motyw” to historia o miłosnym trójkącie, pozorach
i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie: Luiza, „Czarna” oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia,
a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Kiedy w gdańskiej restauracji dochodzi do strzelaniny, Luiza 

Porębska oraz jej mąż Marcin „Maks” Porębski zostają ranni. Podejrzenia niezwłocznie padają na pracującą
w ich restauracji Annę Czarnecką. „Czarna” nie przyznaje się do winy; sugeruje także, że w zdarzenie 

uwikłana jest jej szefowa. W rolach głównych zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską, Agnieszkę Grochowską
i Michała Czerneckiego.

Serialowa sprawa zostaje przydzielona komisarzowi Pawłowi Szulcowi, śledczemu z dużym doświadczeniem,
ale też ogromnymi problemami w życiu prywatnym. Kobiety obwiniają się wzajemnie, a Szulc szybko 
orientuje się, że cała trójka to znajomi z czasów liceum. Kto więc kłamie i kto miał… motyw? Sprawa, 

początkowo oczywista, co chwila zmienia tor. Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto strzelał. 
Aby rozwiązać zagadkę, trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Za pomocą 

retrospekcji  widzowie poznają Maksa, Luizę i Ankę z młodych lat. W gdańskiej restauracji Meduza doszło 
do strzelaniny. Na miejsce zbrodni wezwany zostaje Szulc. Postrzelone ofiary – Luiza oraz Maks Porębscy 
– po przewiezieniu do szpitala, walczą o życie. Kto i dlaczego strzelał? Komisarz szybko orientuje się, że 
jedynym pracownikiem, który nie odpowiada na próbę kontaktu jest managerka lokalu, Anna Czarnecka. 

Małgorzata Kożuchowska (Luiza Porębska), Agnieszka Grochowska (Anna „Czarna” Czarnecka), Michał 
Czernecki (komisarz Paweł Szulc), Andrzej Konopka (Marcin „Maks” Porębski), Olga Bołądź (sierżant 

Aneta „Żyleta” Batko), Adam Ferency (Jerzy „Wujo” Wujczak), Magda Walach (prokurator Olga), Magdalena 
Turczeniewicz (Monika Szulc), Maria Mamona (Teresa Tkaczyk, matka Luizy), Mateusz Rusin (Michał, 

fizjoterapeuta), Piotr Siejka (szef Szulca i „Żylety”), Grażyna Sobocińska (młoda Luiza Porębska), Agata 
Turkot (młoda Anna Czarnecka), Bartłomiej Kotschedoff (młody Marcin Porębski), Nel Kaczmarek (Zuza 
Szulc, córka Moniki i Pawła), Anna Adamus (Julia, siostra Luizy) oraz Piotr Musianek (Mikołaj Szulc, syn 

Moniki i Pawła).

OBSADA
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Kobietę udaje się odnaleźć i zatrzymać na gdańskim lotnisku, tuż przed odprawieniem się na lot do Londynu. 
Pierwsze przesłuchania nie przynoszą oczekiwanych efektów – Czarna nie mówi nic konkretnego, zaczyna 

irytować Szulca.

Komisarz w szpitalu przy łóżku Porębskiej spotyka jej matkę, która zdradza mu pewien interesujący sekret… 
Cała trójka, której dotyczy strzelanina, zna się już od czasów liceum. A z Czarnecką zawsze były problemy. 
Prowadzący śledztwo zwraca się z prośbą do Olgi, znajomej prokurator, by złożyła wniosek o aresztowanie 
Czarnej, przeciwko której świadczą wszystkie zebrane dowody. Czy Szulc podejmuje słuszną decyzję i jak 

potoczy się sprawa?

Serial reżyseruje jeden z najzdolniejszych twórców młodego pokolenia - Paweł Maślona. Za skomponowanie 
muzyki odpowiada JIMEK a specjalną piosenkę stworzyła Kasia Kowalska. Producentem serialu jest DGA 
Studio i Jake Vision, Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński na zlecenie dla TVN. Za scenariusz odpowiada 

zespół: Tomasz Titkow (główny scenarzysta), Joanna Titkow i Ewa Popiołek, pod nadzorem kreatywnym 
Katarzyny Śliwińskiej. 
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Chyłka powraca! 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 prawnicy, 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 tego Chyłce i Zordonowi uda się przekonać sędziów o niewinności klienta? Ambitny prokurator 

Karol Rejchert zrobi wszystko, by nie dopuścić do uniewinnienia młodego Langera. Wkrótce sprawa okaże 
się wyjątkowo skomplikowana i niebezpieczna nie tylko dla prawników, ale także ich bliskich.

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 

Magdalena Cielecka (Joanna Chyłka), Filip Pławiak (Kordian Zordon Oryński), Jakub Gierszał (Piotr 
Langer Junior), Piotr Żurawski (Kormak), Ireneusz Czop (Szczerbiński), Olga Bołądź (Magdalena), Szymon 

Bobrowski (Artur Żelazny), Jacek Koman (Henry McVay), Artur Żmijewski (Piotr Langer Senior), Olgierd 
Łukaszewicz (Siwowłosy), Tomasz Schuchardt (Gorzym), Marcin Bosak (Karol Rejchert), Jerzy Schejbal (Filip 

Obertał), Katarzyna Hołtra (Monia) i inni.

OBSADA
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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?
 

Producentem serialu z ramienia TVN jest Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym – Violetta 
Furmaniuk-Zaorska i Aktiv Media. Za scenariusz odpowiadają Justyna Stefaniak oraz Michał Wawrzecki 

we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorem zdjęć jest Mateusz Wichłacz, scenografię 
przygotowuje Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle.  Kierownikiem produkcji  jest 

Agnieszka Knysak-Sandecka, reżyserem Łukasz Palkowski.



9

OFERTA PROGRAMOWA TVN WERSJA ONLINE

WIOSNA 2020 © TVN S.A.

SEZON 2
OD 4 MARCA

AMERYKA
EXPRESS

„Ameryka Express” powraca! Nowa prowadząca i osiem całkowicie różnych par zupełnie nieświadomych 
co ich czeka! Swoich sił spróbują w Gwatemali i Kolumbii, gdzie zmierzą się z zadaniami i własnymi 

słabościami! Do biegu, gotowi, start! 

W wiosennym sezonie w roli prowadzącej zobaczymy Darię Ładochę, zwyciężczynię drugiej edycji programu 
„Agent Gwiazdy”. Nikt jak ona nie zrozumie uczestników w chwilach ich zwątpienia, momentach triumfu

i walce o wygraną. W wyścigu weźmie udział osiem niezwykłych par, które nigdy nie miałyby szansy spotkać 
się na co dzień. To będzie mieszanka wybuchowa! W programie zobaczymy: żonę Holywood, Iwonę Benjamin 

z mężem Reggiem, braci Grzegorza i Rafała Collinsów, Pawła Deląga z kompanem Dariuszem Lipką, 
Małgorzatę Heretyk z ukochanym Ernestem Musiałem, Patrycję Markowską z bratnią duszą, Żanetą Luberą, 

przyjaciółki Karolinę Pisarek i Martę Gajewską-Komorowską, Grażynę Wolszczak z synem Filipem Sikorą 
oraz kolegów: Marcina „Różala” Różalskiego z Bartoszem Fabińskim.  

Wiosenny sezon odkryje przed uczestnikami położoną w Ameryce Środkowej Gwatemalę i leżącą w Ameryce 
Południowej Kolumbię. Warunki będą ekstremalne. Zmieniająca się pogoda, temperatury wahające się

od 0 do +40 stopni, piekące słońce na zmianę z gwałtownymi ulewami. Okoliczności przyrody – majestatyczne 
wulkany, niedostępne dżungle, tropikalne wybrzeża Morza Karaibskiego – zaprą dech w piersiach! Zadania 
zaś przekroczą najśmielsze oczekiwania wszystkich. Uczestnicy będą musieli sprawdzić swoją wytrwałość, 

pływając po największym jeziorze Gwatemali, gotując na szczycie wulkanu czy próbując przysmaków Majów, 
niejadalnych dla Europejczyka. Odwiedzą miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, chociaż 

zmęczenie sprawi, że nie zawsze to zauważą.

Nie zabraknie niespodzianek i nowych elementów gry. Oprócz czarnej flagi pojawi się czerwona, która 
zatrzymuje parę na 10 minut. Dodatkowo została wprowadzona czarna koperta, która zwalnia jedną parę

od eliminacji. Będzie się działo! Nie zabraknie zwrotów akcji, niespodziewanych odmian losu i wielu emocji! 
Zapraszamy do oglądania!

OPIS

ŚRODA 21:30



10

OFERTA PROGRAMOWA TVN WERSJA ONLINE

WIOSNA 2020 © TVN S.A.

SEZON 5
OD 8 MARCA

MASTERCHEF
JUNIOR

Najlepsi młodzi kucharze w Polsce już po raz piąty staną w legendarnej kuchni MasterChefa!
Anna Starmach, Michel Moran i Mateusz Gessler sprawdzą ich wyczucie smaku, kulinarne umiejętności 
i kreatywność. Komu uda się trafić przez żołądek do serca jurorów i zdobyć tytuł MasterChefa Juniora?

Na najlepszą czternastkę najpopularniejszego kulinarnego show czekać będą liczne niespodzianki 
i arcytrudne zadania! Wyjątkowy masterclass przeprowadzi posiadacz gwiazdki Michelina, Wojciech Modest 

Amaro. Mistrzowski autorytet sprawdzi, jak zawodnicy poradzą sobie z przygotowaniem tatara z troci
z sufletem dyniowym i dressingiem z rokitnika.

Na planie pojawi się także Magik Y, który zaprezentuje kulinarną sztukę iluzji! W tegorocznej edycji 
„MasterChef Junior” spotkamy się również z laureatami poprzednich sezonów. Ola Nguyen zweryfikuje 

umiejętności uczestników w dziedzinie kuchni azjatyckiej. Z kolei Grzegorz Zawierucha i Paulina Foremny 
dadzą pokaz swoich popisowych dań, które młodzi kucharze będą musieli odtworzyć.

Kreatywnością i wyczuciem smaku zawodnicy wykażą się pracą w parach, przygotowując przynajmniej 
dwupiętrowy tort. Wyzwaniem okaże się przetworzenie produktów typu fast food na zdrowe potrawy, 

podniesione do poziomu MasterChefa. Uczestnicy spróbują także ulepszyć swoje znienawidzone dania, 
korzystając z nielubianych przez siebie produktów.

Prawdziwy chrzest bojowy rozegra się w restauracji „Śląska Prohibicja” Magdy Nowaczewskiej, laureatki
5. edycji „MasterChefa”. To tam kucharze podzieleni na dwa zespoły zaserwują trzydaniowe menu

dla uczestników poprzednich sezonów. Szykuje się prawdziwa śląska biesiada! 

Zawodnicy zmierzą się również z potrawami jurorów programu. Michel Moran pokaże, jak przyrządzić 
idealną ośmiornicę, Anna Starmach przygotuje eklery w polewie, a Mateusz Gessler przybliży tajniki 

wysmażania steków.

Statuetka, czek na 15 tysięcy złotych i wakacje marzeń trafią tylko do jednej osoby! Dla kogo niezwykła, 
dziecięca pasja okaże się przepustką do dalszej kariery? Odpowiedź już wiosną na antenie TVN!

OPIS

NIEDZIELA 20:00
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8:00

DZIEŃ DOBRY
TVN

Z humorem i  pasją,  z energią i entuzjazmem, z oddaniem i zaangażowaniem, z profesjonalizmem i czasem 
z równie potrzebną powagą. Prowadzący Dzień Dobry TVN swoich widzów witają codziennie już od niemal 15 
lat. W 2005 roku był to pierwszy w Polsce program poranny z prawdziwego zdarzenia. Przetarliśmy szlaki 
i wyznaczyliśmy nowe standardy telewizyjne, co chwilę podnosząc poprzeczkę, również sobie. Przez lata 

zmienialiśmy się, dostosowywaliśmy, śledziliśmy trendy, poruszaliśmy tematy ważne, głośne i interesujące. 
Wszystko to dla widza, bo to zawsze on w Dzień Dobry TVN był i będzie najważniejszy. 

W oczekiwaniu na okrągłe urodziny i w tym sezonie twórcy programu przygotowują dla widzów wyśmienity 
kontent. Redakcja tętni życiem od bardzo wczesnych godzin porannych. Kamery i reporterzy Dzień Dobry 
są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego, ciekawego bądź inspirującego. Najważniejsze wydarzenia 

kulturalne, relacje z czerwonych dywanów, światowe premiery, smaczki polskiego show-biznesu, 
najgłośniejsze tematy z zagranicznych mediów. Reportaże, dyskusje i solidna dawka rzetelnej wiedzy

o sprawach codziennych, które dotyczą życia widzów, oraz rozrywki. 

OPIS
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KUBA
WOJEWÓDZKI

Kuba Wojewódzki jest jak Pałac Kultury – wielu chciałoby, żeby zniknął, ale bez niego  krajobraz nie byłby
już taki sam. Jest jak portal plotkarski – niejeden udaje, że nie śledzi, a jednocześnie obserwuje go
z wypiekami na twarzy. Jest jak gorąca kawa o poranku – czasem parzy, ale potrzebujemy jej, by się 

rozbudzić. To już kolejny sezon show, które od lat wzbudza kontrowersje, a przy tym przyciąga jak magnes. 

Rocznik, który urodził się w czasie emisji pierwszych odcinków show Wojewódzkiego, jest już pełnoletni. 
Jednak błyskotliwy żart Kuby, jego cięta riposta, zdolność do poruszania tematów ważnych, ale także 
lekkich, to nie jest coś, co się starzeje. Showman nieustannie wzbudza zainteresowanie. Mówią o nim 

wszyscy – on mówi za pośrednictwem swojego programu. I wyznacza trendy. Wizyty na kanapie w programie 
są odzwierciedleniem tego, co w środowisku kultury oraz show-biznesu  jest aktualnie ważne i na topie. 
Także w tym sezonie u Kuby zagoszczą aktorzy, sportowcy, piosenkarze, politycy, celebryci oraz do tego 

miana aspirujący.

OPIS

WTOREK 22:30



13

OFERTA PROGRAMOWA TVN WERSJA ONLINE

WIOSNA 2020 © TVN S.A.

SEZON 21
OD 5 MARCA

KUCHENNE
REWOLUCJE

Już od dziesięciu lat Magda Gessler przemierza kulinarną mapę Polski. W nowym sezonie nieustraszona 
rewolucjonistka podejmie się niemożliwego, aby stworzyć pełne oryginalnych smaków restauracje.

Czy „Kuchenne rewolucje” zmienią upadające lokale w tętniące życiem miejsca?

W dziesiątą rocznicę startu programu Magda Gessler nie zwalnia tempa! W nowych odcinkach najsłynniejsza 
polska restauratorka zawita między innymi do pizzerii „Amore Mio” w Chorzowie i „Pizza Bella” w Ustroniu. 

Królowa polskiej gastronomii przybędzie też na ratunek do Piły, gdzie mieści się café bar „Barka”. 
Przekonamy się także, jakie zmiany czekają warszawskie lokale „Na okrągło” i „Villa Ostródzka”.

Czy „Kuchenne rewolucje” przyniosą wszystkim upragniony sukces?

Przeniesiemy się także do Szczecinka, gdzie znajduje się prowadzony przez Rafała „Zamek”. Jego przygoda
z gastronomią rozpoczęła się trzynaście lat temu, gdy razem z kolegą otworzyli bar szybkiej obsługi

z kebabem. W końcu mężczyzna odważył się przejąć znaną w okolicy restaurację. Nie zdecydował się jednak 
na wprowadzenie radykalnych zmian, jedynie w kuchni pojawił się nowy pracownik, wieloletni przyjaciel 

Rafała, Szymon. To on został szefem kucharzy i niepisanym panem na włościach. Choć dania udekorowane
vsą po królewsku, owocami i jadalnymi kwiatami, lokal zamiast kwitnąc, więdnie. Dodatkowo Rafał prowadzi 

też własny warsztat samochodowy, przez co nie może w pełni zająć się „Zamkiem”. Nieliczni klienci 
narzekają, że potrawy są zimne, a długi czas oczekiwania i wysokie ceny jeszcze bardziej ich odstraszają. 

Kolejnym punktem na kulinarnej mapie Magdy Gessler będzie Banino położone kilkanaście kilometrów od 
Gdańska. Bistro „Smacznego” prowadzi tam Zuzanna ze swoim partnerem Rafałem. Mimo wielu wysiłków 

lokal nie przynosi dochodów, a para musi do niego dopłacać. Sytuacji nie poprawia też duża rotacja 
pracowników. Niemal każdego dnia brakuje rąk do pracy. Dodatkowo Rafał większość czasu spędza poza 

bistro, na statku. W tej sytuacji Zuzanna zajmuje się wszystkim, od stania na zmywaku, przez gotowanie po 
sprzątanie. Wszystkie wysiłki idą jednak na marne. Jak to możliwe, skoro nieliczni klienci chwalą jedzenie? 

Wiosenne porządki wprowadzone zostaną również w Napachaniu. Karta „Szybkiej Szamy” zawiera tam ponad 
sto pozycji, w tym ponad czterdzieści różnych rodzajów pizzy. Olga, szefowa restauracji, szczególnie chwali 

się wymyślnymi nazwami potraw: „Chłop na roli”, „Pupa świnki” czy „Farmer w kaloszach”. W „Szybkiej 

OPIS

CZWARTEK 21:30
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Szamie”, mimo sporych obrotów, pieniędzy brakuje. Właścicielka pojawia się w lokalu raz na dwa, a nawet 
trzy tygodnie. W efekcie restaurację prowadzą pracownicy, którzy nie mają jasno wytyczonych zadań.

Co więcej, o remont prosi się też kuchnia. Z ogólnym rozgardiaszem porządek może zrobić tylko Magda 
Gessler!
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OD 8 MARCA

EFEKT
DOMINA

„Efekt Domina” już wiosną wraca na antenę TVN. W siódmej edycji programu Dominika Kulczyk opowie 
historie osób zmagających się z wieloma formami wykluczenia pod różną szerokością geograficzną, m.in.

w Indiach, Senegalu, Kambodży i Polsce. Założycielka Kulczyk Foundation odda głos tym, których na co dzień 
prawie nikt nie słyszy, głównie kobietom i dziewczynkom.

 
Cierpienie jest uniwersalnym doświadczeniem ludzkim. Każdego dnia docierają do nas doniesienia 

medialne z aktualizowaną liczbą ofiar rozmaitych konfliktów i katastrof. To może skutkować wypracowaniem 
mechanizmu obronnego, przyjmującego postać moralnego odrętwienia. Za statystykami i zimnymi cyframi 

kryją się jednak ludzkie losy. „Efekt Domina” budzi z letargu, a przedstawione historie na nowo uwrażliwiają 
na krzywdę. Dominika Kulczyk przypomina  o potrzebie ludzkiej solidarności i daje nadzieję napotkanym 

osobom na lepsze życie. Na marginalizację w sposób szczególny narażone są kobiety i dzieci, dlatego „Efekt 
Domina” tak uporczywie upomina się o ich godność.

W nowym sezonie programu zabierzemy widzów do Indii. W tym kraju nadal wiele młodych kobiet jest 
pozbawionych możliwości decydowania o swoim losie. Rozpoczęcie życia seksualnego tuż po pierwszej 

miesiączce nie jest niczym nadzwyczajnym, a nieletnie dziewczynki często niemal natychmiast zachodzą
w ciążę. Poznamy dr. Ashoka Dyalchanda z Institute of Health Management Pachod, który od kilkudziesięciu 

lat walczy o prawa Hindusek – zakładniczek tradycji.

W niektórych regionach Nepalu, pomimo oficjalnego zakazu, nadal praktykuje się okrutny obyczaj chhaupadi. 
Jest to zestaw rygorystycznie przestrzeganych zakazów i nakazów, które regulują życie kobiet w trakcie 

menstruacji. Każdego miesiąca podczas miesiączki kobiety muszą opuścić na kilka nocy swoje domy, a często 
odsyłane są do położonych na odludziu chat, gdyż uznaje je się wówczas za nieczyste. Dominika Kulczyk 

dotrze do pomagającej im organizacji Days for Girls Nepal, która organizuje m.in. szkolenia edukacyjne dla 
kobiet i mężczyzn z zakresu zdrowia reprodukcyjnego.

Uczniowie nieformalnych szkół koranicznych w Senegalu żyją na marginesie społecznym. Dzieci mieszkają 
w zagrażających ich życiu i zdrowiu niewolniczych warunkach. Co więcej, codziennie wysyłane są przez 

samozwańczych nauczycieli na ulicę, by wieczorem przynieść im wymaganą sumę pieniędzy. Ośrodek Maison 
de la Gare to właściwie jedyne miejsce w mieście Saint-Louis, gdzie mogą dostać schronienie i posiłek. 

Dominika Kulczyk spotka się z założycielem organizacji, Issą Kouyate, który jako jeden z nielicznych upomina 

OPIS
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się o ich prawa. Pomoże mu też w przeprowadzeniu akcji ratowania najmłodszych z niebezpiecznych ulic
tego miasta.

 
„Efekt Domina” dotrze również do khmerskich dzieci mieszkających w slumsach Phnom Penh, stolicy 

Kambodży, wykluczonych z powodu pochodzenia etnicznego, biedy i uzależnień. Przewodnikiem po tym 
mrocznym świecie będzie człowiek z trudną przeszłością – KK, który zdołał odmienić swój los. Dziś,

poprzez naukę breakdance’a w założonej przez siebie organizacji Tiny Toones, pomaga młodym ludziom
z zagrożonych środowisk odnaleźć pasję i nadzieję na lepszą przyszłość.

Wykluczenie i dyskryminacja ze względu na odmienność to problem obecny również w Europie. Romowie
są największą z grup etnicznych na naszym kontynencie. Razem z Dominiką Kulczyk trafimy do jednej

z najuboższych dzielnic europejskich stolic – Ferentari, w Bukareszcie. Zamieszkujący ją w zdecydowanej 
większości Romowie żyją w ubóstwie. Pomoc niesie im działająca lokalnie organizacja Policy Center for 

Roma and Minorities. Walczy ona o wyrównanie szans dla dzieci z romskiej społeczności, tak aby
w przyszłości stały się pełnoprawnymi, świadomymi i aktywnymi obywatelami Rumunii.

W najnowszej serii „Efektu Domina” pojawi się również odcinek zrealizowany w Polsce. Dominika Kulczyk 
przybliży w nim sytuację, w jakiej znaleźli się usamodzielniający się wychowankowie domów dziecka

i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wielu z nich zmaga się z poczuciem odrzucenia przez 
społeczeństwo, co przekłada się na brak wiary we własne możliwości. Polska Fundacja One Day, poprzez 

szereg szkoleń i kursów praktycznych, pomaga im stanąć na nogi. Spotkamy młodych ludzi wkraczających
w dorosłość, poznamy ich historie, plany oraz marzenia.
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DOROTA
INSPIRUJE

Burzy i buduje. Urządza i maluje. Wszystkich widzów inspiruje. Do gry wraca Dorota Szelągowska, 
której wyobraźnia nie zna granic. Drżyjcie niepotrzebne ściany, przestarzałe graty i źle urządzone małe 

powierzchnie! Remont jest już tuż, tuż!

Dla wielu osób moment, w którym do drzwi zapuka Dorota Szelągowska, jest jednym z najszczęśliwszych
w ich życiu. Prowadząca program jest nie tylko świetną projektantką wnętrz, ale też psycholożką. Doskonale 

wyczuwa potrzeby i gust właścicieli mieszkania. Kiedy wchodzi do czyjegoś domu, widzi więcej niż inni.
Od pierwszego wejrzenia wie, jak zmienić każde pomieszczenie tak, żeby było nie tylko piękne, ale

i użyteczne. Najczęściej musi radzić sobie z brakiem przestrzeni i funkcjonalności oraz przestarzałym 
wystrojem. 

W programie wspiera ją znana i lubiana przez widzów ekipa remontowa – projektantka i prawa ręka Doroty 
– Marika, najsłynniejszy polski stolarz – Darek oraz Ivan, szef ekipy budowlanej, która urzeczywistnia 

wszystkie, nawet najbardziej szalone pomysły prowadzącej. To właśnie oni w każdym odcinku zajmą się 
wybranym przez uczestników pomieszczeniem. 

Komu tym razem dopisze szczęście i nie będzie musiał robić remontu na własną rękę?

W trzecim sezonie programu Dorota spotka się z młodą parą, mieszkającą w dwudziestodwumetrowym 
mieszkaniu, która w jednym pokoju musi zmieścić sypialnię, jadalnię i pokój do pracy. Spróbuje także 

pogodzić odmienne interesy czteroosobowej wybuchowej rodzinki, urządzając jedno wspólne pomieszczenie 
dla dwójki dzieci. W kolejnych odcinkach weźmie na tapetę niedużą, zniszczoną łazienkę mamy i córki

oraz pomoże rodzinie, którą – mimo wielkiego zaangażowania – ogrom prac remontowych
po prostu przerósł.

OPIS
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MILIONERZY

„Milionerzy” w wiosennej ramówce? To jest poprawna odpowiedź! Kultowy program, ulubiony prowadzący
– Hubert Urbański i 12 pytań do miliona. Zapraszamy do gry!

Który ssak się nie spoci? Czy ryś polski to gołąb? Jakie są różańcowe tajemnice chwalebne? Ile to jest 1111 
razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121? Te pytania potrafią wywołać uśmiech, ekscytację lub zjeżyć 

włos na głowie! Kiedy zasiada się z Hubertem Urbańskim oko w oko, zaczyna się prawdziwa gra! Choć 
nic nie jest pewne i los odmienia się niespodziewanie, gwarantowane są emocje, dobra zabawa, humor 

prowadzącego i wspaniali zawodnicy. Zapraszamy do zabawy i spróbowania swoich sił!

O tym, że warto dać szansę szczęściu, przekonała się już trójka zwycięzców. Krzysztof Wójcik,
Maria Romanek i Katarzyna Kant-Wysocka wiedzą, jak to jest trzymać w rękach czek na milion złotych! 

Każdy z nich miał swój sposób na grę, na opanowanie emocji, oszacowanie ryzyka, skorzystanie z pomocy,
zaufanie intuicji. W tej grze może wygrać każdy! Odważysz się i Ty?

OPIS

PN - CZW 20:55
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PN - CZW
20:15

NA
WSPÓLNEJ

Siedemnaście lat na ekranie i nadal w świetnej formie. Rodzina Ziębów, ich bliscy i przyjaciele zmierzą
się z tym, co przygotowało dla nich życie. A ono potrafi zaskakiwać! Nowi bohaterowie, gorące romanse, 
burzliwe rozstania, ludzkie dramaty – na widzów serialu „Na Wspólnej” tradycyjnie czekają moc wrażeń

i potężna dawka emocji. 

Wiosną czarne chmury zawisną nad związkiem Dagmary i Przemka. Kiedy mogłoby się wydawać,
że wszystkie przeszkody mają już za sobą, nauczycielka ulegnie poważnemu wypadkowi. Natychmiast trafi

do szpitala, gdzie dostępu do niej będzie pilnował Piotr – jeszcze jej mąż. Na dodatek wkrótce okaże się,
że wskutek zajścia kobieta… straciła pamięć! Zapomni ostatnie kilka miesięcy swojego życia – w tym… 

związek ze swoim uczniem. Porzucony małżonek postanowi perfidnie wykorzystać sytuację i raz na zawsze 
rozdzielić kochanków. Z kolei Przemek w trudnych chwilach znajdzie pocieszenie w ramionach Moniki.

Czy najbliższe tygodnie przyniosą nam smutny finał miłości Dagmary i Przemka?

Trudne miesiące czekają rodzinę Dziedziców. Na Wspólną wprowadzą się nowi lokatorzy, Ukraińcy: Tania
z synem oraz bratem Witalijem. Kobieta znajdzie wspólny język z życzliwym Sławkiem, który będzie dla niej 
nieocenionym wsparciem w traumatycznych i trudnych momentach jej życia. Połączy ich nić porozumienia, 

która powoli przerodzi się w zakazane uczucie, które sprawi, że relacja Renaty i Sławka zawiśnie
na włosku… Po dłuższej nieobecności do Warszawy powróci także Daria. Zamieszka z Dziedzicami

i rozpocznie studia. Na uczelni dziewczyna pozna Adama (w tej roli zobaczymy Marcina Rogacewicza), 
wykładowcę na wózku inwalidzkim. Nerwowa sytuacja w domu oraz  problemy z Dominikiem sprawią,

że studentka zacznie szukać wsparcia u swojego profesora. Szybko połączy ich uczucie, które stanie się solą 
w oku Sławka, ojca dziewczyny. Czy młoda dziewczyna znajdzie w sobie na tyle determinacji, żeby obronić 

swój związek z niepełnosprawnym mężczyzną?  

W najbliższych tygodniach życie nie oszczędzi także Weroniki i Roberta. Podczas napadu na kantor policjant 
przypadkowo zastrzeli młodą, nieuzbrojoną dziewczynę. Mężczyzna nie będzie mógł poradzić sobie z tą 
traumą. Dodatkowo sprawy nie ułatwią mu media. Prasa nagłośni aferę, wskutek czego Robert zostanie 

odsunięty od śledztwa. Osaczony zacznie topić smutki w alkoholu. W tej sytuacji jego była żona Olga zagrozi, 
że odbierze mu synka, a Weronika, na której partner zacznie odreagowywać swoje stresy, wyrzuci go z domu. 
Na dodatek bliscy komisarza i on sam znajdą się na celowniku grupy przestępczej odpowiedzialnej za napad 

na kantor… A ci nie spoczną, póki nie zemszczą się za śmierć dziewczyny. Zrobi się naprawdę niebezpiecznie! 

OPISOPIS
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Czy tkwiący w szponach dawnego nałogu policjant da radę ochronić siebie i bliskich? 
Kłopoty nie ominą także Bergów! Tym razem spokój Joanny i Bogdana zmącą problemy z najmłodszą 

pociechą – Frankiem. Nastolatek zacznie zaniedbywać szkołę na rzecz gier on-line. Z tego powodu między 
chłopakiem a rodzicami dojdzie do wielu konfliktów. Nie pomogą nawet informacje o spektakularnych 

sukcesach Franka – zostanie przyjęty do amerykańskiej drużyny. Zaognioną sytuację postara się załagodzić 
nowa sąsiadka Bergów – młoda wiolonczelistka Sara (w tej roli Marta Bryła). Jaką rolę w życiu Joanny

i Bogdana odegra dziewczyna?

Kiedy jej młodszy brat będzie walczył o marzenia, Kasia stanie przed możliwością wyjazdu za ocean. 
Zakochany w niej Fabian zaproponuje, by mu towarzyszyła. Ona z kolei zacznie sobie uświadamiać, 

że jej przyjaźń z Brunem przeradza się w coś więcej. Co podpowie jej serce? Którego chłopaka wybiere? 
Tymczasem Bruno zdecyduje się pracować dla Jonasza i jako party worker w niekonwencjonalny sposób 

będzie starał się pomagać tym, którzy – tak jak kiedyś on – znaleźli się w szponach nałogu. Wkrótce pozna 
Miłkę – narkomankę i dilerkę! Postanowi za wszelką cenę ją ratować. Czy jego misja uwieńczona zostanie 
sukcesem? A może ponownie wpakuje się w tarapaty? Niespodziewanie do Warszawy z trasy koncertowej 

powróci Sandra. Przyjaciele zdziwią się, że nie towarzyszy jej Michel, ale nowy partner muzyczny – Patryk. 
Pytana o męża dziewczyna będzie bardzo tajemnicza i zdawkowa... Co się dzieje z Michelem? Wkrótce Bruno 

odkryje, że Miłka i Sandra mają wspólnego znajomego!  

Z kolei Danuta po raz kolejny pokaże swoje waleczne oblicze. Wraz ze swoimi uczniami zaangażuje się
w akcję ratowania kilkudziesięciu zdrowych drzew, które deweloper zdecyduje się wyciąć dla potrzeb 

budowy podziemnego parkingu. Po jednym z dramatycznych wydarzeń do sprawy włączy się również Igor, 
który odkryje, że doszło do machlojek na szczeblu urzędowym! Do czego doprowadzi go dziennikarskie 

śledztwo? Jaką cenę zapłacą Danuta i jej uczniowie za bronienie swoich ideałów?
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36,6°C

Tej wiosny rozpocznie się już siódmy sezon najzdrowszego programu telewizyjnego 36,6°C! Ewa Drzyzga 
i prof. Krzysztof Łabuzek na tropie najnowszych informacji medycznych, nowinek z kraju i ze świata. 

Prawdziwa dawka zdrowia, z poczuciem humoru i ciekawymi gośćmi. Zapraszamy!
 

Dbasz o zdrowie swoje i bliskich? Interesujesz się medycyną? To właśnie dla Ciebie Ewa Drzyzga i prof. 
Krzysztof Łabuzek przetestują najnowsze technologie medyczne, opowiedzą o skutecznej profilaktyce, 
sprawdzonych badaniach i doradzą właściwą drogę do najlepszej diagnozy, a wszystko to w przystępny 

sposób.
 

W kolejnym sezonie 36,6°C pojawią się gwiazdy z pierwszych stron gazet, które podzielą się swoimi 
historiami na temat zdrowia. Po raz pierwszy, Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek sprawdzą na własnej 
skórze skuteczność terapii i zabiegów, które lekarze polecają pacjentom. Nie zabraknie kwestii ważnych 
dla kobiet. Wciąż trwa akcja #badampiersi, w ramach której zachęcamy wszystkie panie do samobadania

i regularnych wizyt u lekarzy oraz do wspólnej walki z rakiem piersi. Propagujemy także akcję 
#jembozdrowe, dzięki której widzowie dowiedzą się co jeść, żeby zachować zdrowie i jak zadbać

o właściwą dietę swoją i dziecka. 

OPIS
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CO ZA
TYDZIEŃ

Tego programu nie trzeba nikomu przedstawiać. To pozycja absolutnie obowiązkowa dla tych, którzy lubią 
wiedzieć co ważnego, godnego uwagi dzieje się w świecie rozrywki i  kultury. Olivier Janiak oraz reporterzy 

skrupulatnie wybierają z gąszczu wydarzeń towarzyskich te najbardziej atrakcyjne i z kamerą zaglądają
za ich kulisy. 

Premiery filmów i seriali, akcje charytatywne, pokazy mody, spektakle, koncerty i inne imprezy branżowe
– to wydarzenia, na które od lat Olivier Janiak zabiera widzów w każdą niedzielę. Bywa tam, gdzie być 

warto. Nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Sprawia, że show-biznes nie ma przed nim tajemnic i odsłania 
wszystkie – nawet najbardziej skrywane – sekrety. Kiedy Olivier sprawdza, co ciekawego dzieje się

na salonach i czerwonych dywanach, jego reporterzy wpadają na plany seriali, filmów oraz sesji zdjęciowych.
A wszystko po to, żeby co tydzień dostarczyć widzom przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. 

„Co za tydzień” zbliża się do 1000. odcinka! W sezon wiosenny Olivier Janiak wejdzie m.in. odcinkiem 
nagranym w słonecznym hiszpańskim Alicante. Tam, jako jedyny dziennikarz, mógł podglądać jak powstaje 

światowa kampania jednej z polskich marek odzieżowych. Kamery programu z pewnością zajrzą także za 
kulisy nowych produkcji stacji TVN: „Kodu Genetycznego”, „Motywu”, kolejnej części przygód mecenas

Chyłki oraz produkcji fabularnych, m.in. czwartej odsłony kinowego megahitu, czyli „Listów do M.”

Spędź niedzielne przedpołudnie z nami i dowiedz się, CO to był ZA TYDZIEŃ!

OPISOPIS
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UKRYTA
PRAWDA

„Ukryta prawda” to historie, które napisało życie, losy ludzi obok nas. W każdym odcinku czeka nas pełna 
napięcia opowieść, raz zabawna, a raz z dramatycznym finałem. Zdrady, kłamstwa, nienawiść

i niespodziewane rozstrzygnięcia – to wszystko zobaczymy w wiosennym sezonie. 

W jednym z odcinków poznamy Łucję, świecką misjonarkę pracującą w Afryce. Po dziesięciu latach 
dziewczyna wraca do Polski na ślub młodszej siostry. Nie jest ona jednak zadowolona z wyboru Malwiny. 

Krzysztof to rozwodnik z dzieckiem, który nie pasuje do 26-latki. Siostra Łucji bardziej wpatrzona jest 
w 9-letnią Oliwię niż w przyszłego męża. Dodatkowo często kłóci się z matką dziewczynki o metody jej 
wychowania. Łucja, pomagając w przygotowaniach do wesela, próbuje jednocześnie pogodzić Malwinę

z ich matką, z którą od jakiegoś czasu jest skonfliktowana…

Wśród bohaterów znajdzie się też Iwona, która prowadzi z Niną salon fryzjerski. Spółdzielnia zawiadamia 
je, że zalegają z czynszem. Kiedy problem powraca, wspólniczka przyznaje, że wzięła pieniądze, aby opłacić 
leczenie dziecka. Chłopak Iwony uważa, że powinna rozwiązać spółkę. Kobieta decyduje się prosić rodziców 
o pożyczenie pieniędzy na wykupienie udziałów Niny. Niedługo potem Adam wraca przerażony z zagranicy. 

Wyznaje, że nie sprowadza aut, ale sterydy. Niestety, stracił cały towar i nie ma pieniędzy dla gangu. Chłopak 
boi się zawiadomić policję. Proponuje Iwonie wyjazd z kraju. Kiedy już wszystko jest gotowe, zamaskowani 

mężczyźni wpadają do ich mieszkania. Kobiecie udaje się uciec, ale jej partner zostaje uprowadzony…

Wiosną poznamy też historię Marka, który kończy właśnie 40 lat. Przyjaciele zastanawiają się nad
prezentem dla niego, sugerując weekendowy wypad do Warszawy. Żona mężczyzny nie chce zgodzić się

na taką ekstrawagancję. Uważa, że czterdzieste urodziny to nie wieczór kawalerski. Wyjazd dochodzi jednak 
do skutku. Bartek, główny pomysłodawca, proponuje spędzenie nocy w klubie ze striptizem. Na miejscu 

przyjaciele ustalają, że idą na całość, a wszystko zostanie między nimi. Marek stara się nie ulegać pokusom 
w obawie o reakcję żony. Wszystko komplikuje się, gdy jeden z mężczyzn dostaje zapaści pod wpływem 

narkotyków...

OPIS

PN - PT 18:00
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CODZIENNIE
19:00

FAKTY

„Fakty” to od wielu lat najchętniej oglądany program newsowy w Polsce. Od ponad 20 lat stanowią rzetelne 
i wiarygodne źródło informacji dla Polaków w kraju i za granicą. Codziennie o godz. 19.00 Justyna Pochanke, 

Anita Werner, Diana Rudnik, Grzegorz Kajdanowicz oraz Piotr Marciniak przedstawiają najważniejsze 
informacje z kraju i ze świata, przyciągając przed ekrany miliony widzów.

 
Aktualne wydarzenia polityczne i gospodarcze, sprawy społeczne i zdrowotne, które mają wpływ na życie 

wszystkich Polaków. Codzienna porcja najświeższych informacji przygotowana przez zespół uznanych 
dziennikarzy i reporterów. Regularnie dla widzów TVN przygotowywane są kompleksowe materiały, m.in. 

relacje z obrad sejmowych, doniesienia z zagranicy, istotne newsy regionalne wraz z opiniami specjalistów. 
Zespół „Faktów” tworzą prezenterzy: Justyna Pochanke, Anita Werner, Diana Rudnik, Grzegorz Kajdanowicz 

i Piotr Marciniak wraz z zespołem reporterów oraz korespondenci zagraniczni. 
 

Codzienne wydanie „Faktów” można oglądać nie tylko przed telewizorem, ale także online za pomocą
platformy Player.pl oraz poprzez aplikację mobilną TVN24 GO. Na markę „Faktów” składają się także takie 

wydania, jak m.in. „Fakty o świecie”, „Fakty po południu” czy „Fakty po Faktach”, emitowane zaraz po 
głównym wydaniu, gdzie prowadzący wraz z zaproszonymi gośćmi komentują najistotniejsze tematy dnia. 

OPISOPIS



25

OFERTA PROGRAMOWA TVN WERSJA ONLINE

WIOSNA 2020 © TVN S.A.

PN –PT 19:50

SB -  NDZ  19:45

UWAGA

Niezmiennie od lat jeden z najbardziej rozpoznawalnych magazynów reporterów w Polsce. Każdego dnia 
przedstawia wstrząsające i chwytające za serce historie. Jego reporterzy docierają tam, gdzie dzieje się 
niesprawiedliwość i potrzebna jest natychmiastowa reakcja. Tam, gdzie szara codzienność okazuje się 

brutalniejsza niż zwykle!

 Ryszard Cebula, Tomasz Kubat, Zbigniew Łuczyński i reporterzy programu  podejmują trudne i ważne 
tematy. Nieustannie tropią błędy urzędnicze i występują w obronie słabszych. W ostatnich miesiącach 

przedstawili problemy, które zbulwersowały całą Polskę. Dlaczego oskarżony o gwałt na pacjentce ginekolog 
nadal prowadzi swoją praktykę? Jak bezwzględni i cyniczni biznesmeni wzbogacają się kosztem seniorów? 

Kiedy chłopak, który sześć lat temu w wypadku stracił całą rodzinę, doczeka się odszkodowania?
Kto zadecydował o tym, że mężczyzna, prawomocnie skazany za pedofilię, dostał dzieci pod swoją opiekę? 
Czy naprawdę musi dojść do tragedii, żeby stalker prześladujący studentki Uniwersytetu Śląskiego został 
zatrzymany? To tylko niektóre z pytań, na które dziennikarze Uwagi! starali się odpowiedzieć w ostatnich 

tygodniach. Do jakich spraw twórcy programu dotrą wiosną?

Niezmiennie od lat hasłem przewodnim programu jest: Uwaga! w Twojej sprawie. To zwykli ludzie 
najbardziej inspirują reporterów Uwagi! Potwierdzeniem tego jest pierwszy w Polsce, nowatorski, 

zainicjowany przez twórców programu projekt – #tematdlauwagi. W ramach akcji widzowie publikują 
w mediach społecznościowych posty i komentują publiczne wpisy, używając tego hashtagu. Pozwala

to redakcji na bieżąco monitorować sieć i szybko reagować na zgłoszenia. W ostatnim czasie aż jedna czwarta 
reportaży pochodziła od widzów Uwagi! Projekt został także doceniony za granicą: między innymi zajął 

trzecie miejsce w prestiżowym amerykańskim konkursie INMA GLOBAL MEDIA AWARDS w kategorii Best Use 
of Social Media. Wiosną w Polskę wyruszy bus oznaczony hasłem #tematdlauwagi. Co tydzień dotrze

do dwóch miast. Reporterzy programu spotkają się tam z  mieszkańcami, żeby poznać dręczące ich problemy. 

Niedzielne wieczory to tradycyjnie chwila dla znanych i lubianych. W najnowszych odcinkach „Kulis sławy” 
spotkamy się z gwiazdami, które opowiedzą o blaskach i cieniach swojego życia. Wraz z przedstawicielami 
świata show-biznesu, kultury, sportu i polityki odbędziemy sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa, 

usłyszymy wzruszające historie oraz zabawne anegdoty. Nie zabraknie łez smutku i radości. 

Uwaga! – w Twojej sprawie!

OPISOPIS
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WTOREK
23:30

SUPERWIZJER

Czy w telewizji możliwe jest dziennikarstwo śledcze? Reporterzy Superwizjera dowodzą tego od wielu
lat. Produkcja jest najczęściej nagradzanym przez środowisko dziennikarskie programem reporterskim

w Polsce. Trzy ostatnie lata to pięć wyróżnień Grand Press i całkowita dominacja w kategorii dziennikarstwa 
śledczego.

Reportaże Superwizjera to połączenie dziennikarskiej dociekliwości i bezkompromisowości ze świetnym 
warsztatem telewizyjnym, co sprawia, że każdy odcinek programu ogląda się jak film. Dziennikarze, 

prowadząc często wielomiesięczne śledztwa, podejmują trudne, ale i niezwykle ważne tematy, na które 
czeka wierne grono widzów. Superwizjer to w telewizyjnej ramówce pozycja obowiązkowa dla wszystkich, 

którzy chcą wiedzieć jak wygląda rzeczywistość (i jakie czyhają zagrożenia) za drzwiami ich mieszkania
i za płotem ich posesji.

Co zobaczymy w nadchodzącym sezonie? Widzów Superwizjera czeka na pewno wiele emocji. Redakcja 
podejmie tematy związane z przestępstwami i porachunkami pseudokibiców, ujawni osoby stojące za mafią 
lekową, a także pokaże międzynarodowe powiązania funkcjonującej w Polsce mafii śmieciowej. Superwizjer 
będzie wracał również do własnych dziennikarskich śledztw i kontynuował tematy, które bulwersowały jego 

widzów.

OPISOPIS
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NOWOŚĆ
OD 24 LUTEGO

HOTEL
PARADISE

Legendarne reality show „Hotel Paradise” oferuje wyjątkową przygodę na indonezyjskiej wyspie Bali
– w świecie miłości, rywalizacji, intryg i lojalności! To prawdopodobnie jedno z najpiękniejszych miejsc
na kuli ziemskiej i śmiało można stwierdzić, że jeśli raj istnieje naprawdę, to musi wyglądać jak Bali.

I jak w prawdziwym Edenie – obok miłości, tu również może zaczaić się grzech.

Zasady z pozoru są proste – uczestnicy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć
z partnerem u swojego boku. Mieszkańcy hotelu mają zaledwie kilka dni, by zdobyć miłość i stworzyć 

związek, który przetrwa ciężkie próby i w finale pozwoli im wygrać duże pieniądze. Podczas „Rajskiego 
rozdania” potwierdzają swoją lojalność i ponownie łączą się w pary. Aby osiągnąć swój cel, będą uwodzić, 

zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę. Co tydzień w Hotelu Paradise pojawią się nowi 
mieszkańcy. Strategia i spryt, a może lojalność i prawdziwe uczucie – co pomoże im zostać na Bali jak 

najdłużej i dojść do wymarzonego finału? Ile z maksymalnej puli uda się wygrać finalistom? Czy pieniądze 
trafią do obojga, czy tylko do jednego z nich? Tego widzowie i sami uczestnicy dowiedzą się dopiero 

w ostatnim odcinku, kiedy przyjdzie im sprawdzić siłę uczuć i oddanie swojego partnera.

„Hotel Paradise” to format, który stał się pierwowzorem dla innych tego typu programów reality, 
naśladujących jego założenia. Pierwsza edycja została wyemitowana w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku. 

Od tego czasu powstało 56 edycji w 14 krajach na całym świecie. Polska wersja została zrealizowana
na indonezyjskiej wyspie Bali!

OPIS

PN - PT 20:00
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SEZON 3
PN - CZW 19:30

ZAKOCHANI
PO USZY

Uwielbiany przez widzów Siódemki serial „Zakochani po uszy” powrócił z trzecim sezonem. W nowej serii
do Kasi Grabowskiej, Kamili Kamińskiej i Michała Meyera dołączyli kolejni aktorzy młodego pokolenia:

Pola Błasik, Patryk Pniewski i Mateusz Mosiewicz. 

Trzeci sezon „Zakochanych po uszy” to kontynuacja losów miłosnego trójkąta pomiędzy Asią, Piotrem 
i Tomkiem. Główna bohaterka, Asia, zdecyduje się pójść za głosem serca i związać z przystojnym 

stomatologiem. Ich wspólne życie nie będzie jednak usłane różami, a na swojej drodze napotkają jeszcze 
wiele problemów. Sylwia zapłaci wysoką cenę za wszystkie swoje dotychczasowe czyny, jednak nie 

powstrzyma jej to przed planowaniem kolejnych intryg. 

W serialu pojawią się również nowe postaci, które namieszają w życiu dotychczasowych bohaterów.
W Bistro zatrudnienie jako kelnerka znajdzie Sonia (Pola Błasik) – młoda dziewczyna, która została mocno 

doświadczona przez życie. O jej względy zabiegać będą dwaj bracia – Tymon (Patryk Pniewski) i Bartek 
(Mateusz Mosiewicz). Młodszy z nich, Tymon, to pewny siebie przystojniak, który lubi udowadniać sobie

oraz innym, że każda dziewczyna może być jego. Na razie nie ma sprecyzowanego pomysłu na życie. Bartek 
jest zupełnym przeciwieństwem Tymona. Młody mężczyzna chce rozwijać się zawodowo i dlatego przyjeżdża 
do Krakowa, aby podjąć pracę w klinice Piotra. Całą trójkę bohaterów połączą relacje, które dostarczą wiele 

emocji. 

W obsadzie pojawią się również: Aneta Todorczuk, Radosław Krzyżowski oraz Dominika Bednarczyk,
a do składu reżyserskiego dołączył Marcin Solarz.

OPIS
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SEZON 4
OD 28 LUTEGO

ŚLUB
OD PIERWSZEGO 

WEJRZENIA

W dzisiejszych czasach znalezienie odpowiedniego partnera jest coraz trudniejsze. „Ślub od pierwszego 
wejrzenia” to budzący ogromne emocje miłosny eksperyment. Jego bohaterami są osoby, które

do tej pory nie znalazły drugiej połówki, ale marzą o wielkiej miłości. 

Samotność, nieudane związki i burzliwe rozstania. Co zrobić, gdy intuicja zawodzi w wyborze tej jedynej 
osoby? Czy warto zaufać nauce i oddać swój los w ręce fachowców? Uczestnicy nowego programu 

zdecydowali się na ten krok. Idealnego partnera lub partnerki będą dla nich szukać eksperci.
Ale jest jeden warunek – swoich wybranków będą mogli poznać dopiero na ślubnym kobiercu.

Po przeanalizowaniu tysięcy zgłoszeń, setkach rozmów oraz badań psychologowie Magdalena Chorzewska 
i Piotr Mosak, a także profesor Bogusław Pawłowski dobrali trzy pary ludzi, którzy pasują do siebie nie 

tylko charakterologicznie, ale także fizycznie. Przed kandydatami bardzo trudne wyzwanie – nie znają się, 
a formalnie już będą rodziną! Jak sobie z tym poradzą? Dadzą sobie szansę na miłość? Podejmą wyzwanie, 

a może wygra strach i niepewność? Czy pokonają swoje lęki i wszyscy staną przed urzędnikiem stanu 
cywilnego?

W sens eksperymentu nie wątpi nikt, kto śledzi losy jednej z par z poprzednich edycji. Anita i Adrian nie tylko 
nadal tworzą szczęśliwy i trwały związek, ale także doczekali się potomka! Gdyby nie „Ślub od pierwszego 

wejrzenia”, nigdy nie mieliby szansy, by się poznać.

Kolejna para, która po eksperymencie powiedziała sobie tak, to Paulina i Krzysztof. Ich wspólna historia
od początku była burzliwa, jednak są idealnym dowodem na to, że pomimo pierwszego, negatywnego 

wrażenia, warto dać sobie szansę. Bo nie zawsze ta osoba, której powierzchownie chcemy, jest tą,
której potrzebujemy.

OPIS

PIĄTEK 21:00
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SZKOŁA

Czas szkolny to burzliwy okres dorastania, pierwszych miłości, przyjaźni, konfliktów, łamania zakazów 
i ponoszenia za to konsekwencji. Bohaterowie serialu „Szkoła” borykają się z wyzwaniami okresu 

dojrzewania, przeżywają wzloty i upadki, problemy z rodzicami, używkami, rówieśnikami.
Ale z każdej sytuacji zawsze jest wyjście!

Licealistka zaczyna nagrywać filmiki promujące zdrowy styl życia. Jej koleżanka z klasy jest zazdrosna
o popularność uczennicy i zaczyna ją hejtować. Namawia też do tego swoich kolegów i sytuacja wymyka

się spod kontroli.  Szkalowana dziewczyna nie radzi sobie z nagonką.  

Ósmoklasistka odkrywa, że jej tata spędził noc z jedną z maturzystek. Uczennica boi się, że jej rodzice
się rozwiodą i postanawia ośmieszyć kochankę ojca w Internecie. Chce w ten sposób zmusić dziewczynę

do zerwania relacji. Nie cofnie się przed niczym, aby ocalić swoją rodzinę. Prawda wychodzi na jaw
i w sprawę włącza się dyrektor szkoły.  

Tymczasem szkolne drużyny siatkarek oraz cheerleaderek odnoszą coraz większe sukcesy, a w najbliższym 
czasie czekają je kolejne zawody. Dziewczyny z obu zespołów chcą jak najwięcej trenować i muszą 

współpracować. Jednak siatkarki uważają, że są ważniejsze. Między uczennicami rozpoczyna się wojna. 
Nastolatka jest gnębiona przez dziewczynę swojego brata. Złośliwości nie mają końca, a chłopak nigdy 

nie staje w obronie rodziny. Nękana dziewczyna  prosi o pomoc przyjaciela, który wpada na pewien pomysł.
Płaci koledze, by poderwał agresorkę i rozbił jej związek. Niestety, dochodzi do zabawnej pomyłki…

OPIS

SEZON 12
OD 24 LUTEGO PN - PT 18:00
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SEZON 7
OD 24 LUTEGO PN - CZW 19:00 

19+

Już pełnoletni, ale głowa jeszcze pełna marzeń, a serce rwie się do szaleństwa. Bohaterowie serialu 
„19+” każdego dnia mierzą się z tym, co przynosi los. Tej wiosny zobaczymy nowe odcinki, a w nich kolejne 

perypetie paczki przyjaciół. Czy uda im się znaleźć miłość, zrealizować marzenia i pasje, a ich przyjaźń 
przetrwa trudne chwile i zawirowania?

W życiu Arka i Lucy nie zabraknie dramatycznych chwil. Po tym, jak chłopak dowiedział się, że jest 
bezpłodny, zdenerwowany wsiadł do samochodu i stracił panowanie nad kierownicą. W szpitalu, do którego 

trafił, lekarze walczą o jego życie. Dla Lucy świat na chwilę zatrzymał się, dziewczyna jest przerażona,
że jej ukochany umrze. W tych ciężkich chwilach para może liczyć na przyjaciół. Na oddziale próbują 

podnieść dziewczynę na duchu. 

Tymczasem w życiu Sary pojawi się szansa na miłość. W Scarface były właściciel pubu będzie walczył
o uczucie dziewczyny, jednak tajemnica, którą skrywa, może stanąć na przeszkodzie tej relacji.

Czy oboje dadzą sobie szansę na szczęście?

Pasja Krzyśka do muzyki rozwija się, a jego zespół dostanie szansę na współpracę z producentem 
muzycznym. Niestety, okaże się, że mężczyzna nie ma zamiaru pomagać młodym. W oko wpadła mu

Monika i to z jej powodu zainteresował się grupą. Jak ta sytuacja wpłynie na związek Moniki i Krzyśka, 
przekonamy się już wiosną.

OPIS
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FILMY
I SERIALE

Widzom Siódemki wiosna upłynie nie tylko pod znakiem wspaniałej rozrywki, ale też dobrego kina i seriali, 
które od początku istnienia kanału są jego wizytówką. Polskie przeboje filmowe, megaprodukcje rodem

z USA oraz europejskie koprodukcje to jedynie część niespodzianek, jakie Siódemka przygotowała dla swoich 
widzów!

Idealny sposób na rozpoczęcie tygodnia to odpowiednia dawka emocji. Zapewnią ją najlepsze rodzime filmy 
ostatnich lat w ramach poniedziałkowych polskich wieczorów. Wśród nich aż dwa tytuły biograficzne: „Sztuka 
kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” z genialną kreacją aktorską Magdaleny Boczarskiej oraz „Bogowie”, 

czyli kulisy życia i pracy profesora Zbigniewa Religi z Tomaszem Kotem w roli głównej. Na sympatyków 
lżejszej tematyki czeka pierwsza odsłona komedii romantycznej „Planeta singli”, która przypomni burzliwe 
początki znajomości młodej nauczycielki muzyki Ani (Agnieszka Więdłocha) i ekscentrycznego showmana, 

playboya Tomka (Maciej Stuhr). Na zakończenie tygodnia Siódemka zaprasza na prawdziwą filmową ucztę w 
niedzielnym paśmie Superseans. Dla wszystkich głodnych ekranowych wrażeń kanał przygotował trylogię 

„Batman” z Christianem Bale’em w roli tytułowej, przedstawiającą początek historii stróża Gotham. Nie 
zabraknie też odrobiny magii, a to za sprawą najbardziej znanego młodego czarodzieja. Specjalnie dla 

wszystkich fanów Harry’ego Pottera (Daniel Radcliffe), Siódemka przypomni całą filmową sagę poświęconą 
przygodom najpopularniejszego ucznia Hogwartu. Wiosną kanał zabierze widzów także w ekscytujący rejs 

po nieznanych wodach, na które wyruszy wraz z serią filmów „Piraci z Karaibów”. Czy Johnny Depp jako 
ekscentryczny kapitan Jack Sparrow ponownie skradnie kobiece serca? Na pewno ich bicie przyspieszy 

grupa superbohaterów z megaprodukcji kinowej „Liga Sprawiedliwości”. Najlepsi z najlepszych – Batman 
(Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) i Wonder Woman (Gal 
Gadot) – połączą siły, żeby ponownie uratować świat i ludzkość przed zagładą. Z kolei Phil (Bradley Cooper) 

i jego przyjaciele – bohaterowie filmów „Kac Vegas” – zadbają o to, żeby w nowym sezonie brzuch bolał 
jedynie od śmiechu. 

Od lat integralną częścią każdej oferty programowej kanału są również seriale. Tej wiosny na widzów czeka 
prawdziwa niespodzianka – sentymentalna, muzyczna podróż do lat 60. i 70. XX wieku. A w tę zabierze 

wszystkich Anna German (Joanna Moro), której historia życia i kulisy kariery podbiły serca ponad
45 milionów telewidzów w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Teraz, po dłuższej przerwie, europejska koprodukcja 

powraca na polskie ekrany. Przeżyjmy to jeszcze raz z Siódemką! Serial „Anna German” od piątku 28 lutego 
o 18:55. 

OPIS

WIOSNA
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Player Original

NOWOŚĆ
WIOSNA

SZADŹ

„Szadź” to historia seryjnego mordercy oraz podążającej jego tropem komisarz policji. 

Na obrzeżach Opola w okrutny sposób zostaje zamordowana młoda dziewczyna. Dochodzenie wykazuje, 
że była jedną z wielu ofiar psychopatycznego seryjnego zabójcy. Na miejscu zbrodni pojawia się komisarz 

Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska). Policjantka nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej udział
w śledztwie nie jest przypadkowy. Czy zdoła dotrzeć do mordercy, zanim ten wybierze kolejną ofiarę? 

„Szadź” to siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi 
jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? 

Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz 
Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami 

część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie 
wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary!

Maciej Stuhr (Piotr Wolnicki), Aleksandra Popławska (Agnieszka Polkowska), Cezary Łukaszewicz (Wojciech 
Błaszak), Bartosz Gelner (Tomasz Mrówiec), Zofia Domalik (Ewa Banach), Anna Cieślak (Monika Wolnicka), 

Emma Giegżno (Jola), Mirosław Zbrojewicz (Włodek Suzin) i inni.

OBSADA

OPIS
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SEZON 3
WIOSNA

CHYŁKA
REWIZJA

„Chyłka – Rewizja” to już trzeci sezon niezwykle popularnego serialu z Magdaleną Cielecką w roli 
niepokornej pani mecenas. Tym razem, po zwolnieniu z kancelarii Żelazny & McVay, prawniczka musi 

zmierzyć się z nowymi problemami, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Przez przypadek zostaje 
zaangażowana w sprawę podwójnego morderstwa. Jej klient – Rom Bukano – po stracie żony i córki ma 
otrzymać pokaźną sumę od towarzystwa ubezpieczeniowego. W międzyczasie staje się jednak  głównym 

podejrzanym w sprawie. 

Trzeci sezon produkcji oparty będzie na tomie „Rewizja” autorstwa Remigiusza Mroza. Do obsady, znanej 
z dwóch pierwszych sezonów (Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Ireneusz Czop, Piotr Żurawski, Szymon 

Bobrowski, Jacek Koman, Jakub Gierszał, Olga Bołądź), dołączą Wojciech Zieliński, Antoni Pawlicki, Sylwia 
Juszczak, Mariusz Bonaszewski i Małgorzata Klara.

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.

OBSADA

OPIS

W tym sezonie Player szykuje jeszcze dwie produkcje własne. Obie kryminalne! Pierwsza to historia z 
tajemnicą w tle o zaginięciu całej rodziny, drugi z kolei to serial na podstawie bestsellerów Katarzyny Bondy.  
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Player Exclusive

NOWOŚĆ

HOTEL
PARADISE

OGLĄDAJ NON STOP

Już wiosną na antenie Siódemki wystartuje pierwsza, polska edycja kultowego na całym świecie formatu 
„Hotel Paradise”. Specjalnie dla fanów reality show, Player przygotował coś ekstra, dając użytkownikom 

możliwość jeszcze bliższego śledzenia wydarzeń w luksusowym balijskim kurorcie. 

W Playerze dostępne będą ekskluzywne – dłuższe aż 60-minutowe – odcinki programu „Hotel Paradise”
ze scenami nieemitowanymi w TV. Co więcej, od drugiego odcinka będą pojawiać się w Playerze kilka

godzin przed emisją w Siódemce. Dodatkowe sceny będą dostępne także przy materiałach z coweekendowych 
eliminacji. Player poprowadzi również wideorelacje z hotelu na Bali. W tygodniu będą to transmisje „Prosto 
z raju”, czyli niezmontowane, wielogodzinne nagrania z poprzedniego dnia. Za to w weekendy będzie można 

śledzić „Na gorąco”, czyli kompilacje najbardziej „mocnych” wydarzeń z sypialni uczestników. 

Dla fanów reality show znajdzie się też szereg krótszych form z „Hotelu Paradise”, dostępnych jedynie 
w Playerze. Prowadząca program, Klaudia El Dursi, poprowadzi „Klaudia z raju”, w którym skomentuje 

wydarzenia w hotelu oraz przeprowadzi rozmowy z uczestnikami. Oprócz tego dla swoich abonentów serwis 
udostępni „Bonusy z raju” – najciekawsze materiały nieemitowane w odcinkach, a także „Mądrości z raju”, 

czyli życiowe historie i złote myśli uczestników. 

OPIS

OD 24  LUTEGO
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NOWOŚĆ

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. Już od wiosny 
materiały Bartka Ostałowskiego znikną z YT, a pojawią się na wyłączność w Playerze. Kolekcja zawierać 

będzie nowe odcinki programu oraz sezony archiwalne.  

OPIS

WIOSNA
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Player +

FILMY

Player nieustannie rozbudowuje swoją ofertę filmów na żądanie. Już 8 marca w serwisie będzie można 
obejrzeć pełen napięcia thriller szpiegowski „Ukryta gra”. Akcja dzieje się na początku lat 60. XX wieku, 

czyli w najgorętszym momencie zimnej wojny. U szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby 
porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky’ego. Chcą go wystawić do szachowego pojedynku przeciwko 
sowieckiemu mistrzowi. Międzynarodowy turniej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki okazuje się jednak 
tylko przykrywką do szpiegowskiej gry, w której stawką jest uratowanie ludzkości przed zagładą nuklearną.

Również w marcu, wyłącznie w Playerze, będzie można obejrzeć kinową produkcję TVN – „1800 gramów”. 
Kraków przygotowuje się na nadejście świąt. Ewa (Magdalena Różczka), kobieta, dla której nie ma rzeczy 
niemożliwych, szuka nowych opiekunów dla dzieci pozbawionych rodzin. Jest wulkanem energii, potrafi 
wyważyć każde drzwi i nagiąć każdy przepis, aby im pomóc. Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu 

pojawia się niezwykła dziewczynka – Nutka, niemowlę pozostawione przez matkę. Dla jej dobra Ewa gotowa 
jest zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją karierę i szansę na miłość… Nie spodziewa się, że 

wkrótce przez jej życie przetoczy się prawdziwa lawina emocji, na którą nie przygotowało jej nic, czego do tej 
pory doświadczyła. Czy bezinteresownie ratując jeden mały świat, można uratować również siebie?

Tej wiosny do biblioteki Playera dołączy także „Sala samobójców. Hejter”. To druga część debiutanckiego 
filmu Jana Komasy. Obraz opowiada historię Tomka (Maciej Musiałowski), studenta prawa Uniwersytetu 

Warszawskiego, który zostaje wydalony z uczelni za plagiat. Postanawia jednak ukryć ten fakt przed światem 
i nadal korzystać z pomocy finansowej od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi 

(Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa, w której skrycie się podkochuje.

OPIS
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SERIALE

Od 8 marca w Playerze pojawi się serial własny CANAL+ „Mały zgon”, z Piotrem Grabowskim w roli 
głównej. Komediowo-kryminalna historia ukazuje świat narkotykowych karteli, więziennych gangów, 

skorumpowanych stróżów prawa i pokerowego podziemia. Wydarzenia nabierają tempa, kiedy gangster 
objęty programem ochrony świadków zamieni się miejscami z dyrektorem więzienia. 

Również na wiosnę w Playerze zadebiutuje kolejna produkcja własna CANAL+. Już od kwietnia na platformie 
będzie można oglądać nową odsłonę „Pisarzy. Serial na krótko”. To krótkometrażowa seria, w której Maciej 
Stuhr i Magdalena Cielecka odgrywają postaci, a także sytuacje napisane specjalnie dla nich przez znanych 

pisarzy i artystów. Wreszcie autorzy mogą korzystać z niczym nieograniczonej wolności, przekazując widzom 
najskrytsze myśli, refleksje czy idee.

OPIS
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MĘSKIM
OKIEM

Player posiada także bogatą ofertę sportową. Już teraz można oglądać rozgrywki „PKO BP Ekstraklasy” 
oraz ligę angielską od CANAL+, a także mecze ligi hiszpańskiej i niemieckiej, dostarczane przez Eleven 

Sports.  Do tego w serwisie można oglądać wyścigi Formuły 1 oraz PGE Ekstraligę, czyli rozgrywki żużlowe 
od stacji NSport. Już w lipcu w Playerze dostępne będą transmisje z letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio od 

Eurosportu. 

Fanów czterech kółek zapraszamy do kolekcji „MotorTrend”, która łączy najlepsze treści motoryzacyjne 
z kraju i z zagranicy. Biblioteka składa się z importowanego kontentu marki z USA, Wielkiej Brytanii i 
Niemiec, topowych programów TVN Turbo oraz Discovery, a także oryginalnych formatów tworzonych 

specjalnie na potrzeby oferty. W tych ostatnich znajdziemy największe nazwiska rodzimego dziennikarstwa 
motoryzacyjnego, m.in. Patryka Mikiciuka i Adama Kornackiego.  

OPIS
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WCZEŚNIEJ
NIŻ W TV

Player First

Użytkownicy Playera będą mogli cieszyć się najgorętszymi nowościami tej wiosny już siedem dni przed
ich emisją w telewizji! W tej formule dostępny będzie „Kod genetyczny”, najnowszy serial produkcji TVN.

To historia o więzach krwi podanych największej próbie, pełna namiętności i zakazanych uczuć. Na ekranie 
zobaczymy Karolinę Gruszkę (po raz pierwszy w serialu stacji TVN), Adama Woronowicza oraz Macieja 

Musiałowskiego. Premiera serialu już 24 lutego w Playerze. 

Również siedem dni przed emisją na antenie w Playerze dostępne będą najnowsze odcinki „Kuchennych 
rewolucji”, „36,6°C”, „Efektu Domina” oraz „Ukrytej prawdy”. Serwis pokaże przedpremierowo także 
epizody  najgorętszych tytułów anten tematycznych. W tej formule znajdą się programy TVN7 „Ślub od 

pierwszego wejrzenia”, „Szkoła”, „19+” i „Zakochani po uszy”. Wcześniej niż w telewizji będzie też można 
oglądać formaty TVN Style, takie jak m.in.: „Pani gadżet”, „Dieta czy cud?”, „Tu jest pięknie” i „Jestem 
z Polski”. Fani motoryzacji będą mogli śledzić nowości i kontynuacje TVN Turbo, w tym: „Wagę cieżką”, 

„101 gadżetów”, „Wojny samochodowe” czy „Automaniaka”. Wielbiciele przeróbek i remontów będą 
mieć przedpremierowy dostęp do programów HGTV, w tym: „Nowej Mai w ogrodzie”, „Weekendowych 

metamorfoz”, czy „Dorota inspiruje”. Wcześniej niż w telewizji pojawią się też serie z anteny TTV
– „Kanapowcy”, „Ostre cięcie”, „Królowe życia”, w tym nowy, głośny już format Przemka Kossakowskiego 

„Down the road. Zespół w trasie”.

OPISOPIS
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NOWOŚĆ
OD 23 LUTEGO

DOWN THE ROAD. 
ZESPÓŁ

W TRASIE

Zespół Downa dotyka jedną na 700 osób. To jeden chromosom więcej, który zmienia wszystko. „Down the 
road. Zespół w trasie” opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemkiem 

Kossakowskim ruszają w podróż po sześciu krajach. Zmierzą się ze stereotypami, które często określają
ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki. Jacy są w rzeczywistości?

Bohaterowie programu będą mieli szansę przeżyć po swojemu to, co wielu uznaje za oczywiste i naturalne.
Z pomocą Przemka spróbują odnaleźć się w niby codziennych, ale dla nich zupełnie nowych sytuacjach.

Czy uda im się przełamać własne obawy i ograniczenia? Zdecydować na lot helikopterem czy spacer
na wysokości? W dwunastoodcinkowej serii widzowie poznają ich szczere i niefiltrowane podejście do życia, 

związków, intymności czy pracy.

OPIS

NIEDZIELA 22:05
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NOWOŚĆ
OD 23 MARCA

DE FACTO
BOSACKA

Naukowcy szacują, że 50% osób po 30. roku życia cierpi z powodu bezsenności. Mało kto wie, że 100 lat temu 
średnio spaliśmy 9 godzin, teraz tylko… 6.  Z kolei nasze stopy wykonują 10 milionów uderzeń o podłoże

w ciągu życia, a na odzież (w tym buty) wydajemy około 50 miliardów złotych rocznie. To niemało, prawda? 
Każdego roku do mórz i oceanów trafia około 8 milionów ton plastiku, tygodniowo zjadamy go tyle, że 

starczyłoby na wyprodukowanie... karty kredytowej. Co na to wszystko dziennikarka Katarzyna Bosacka?

Wiosną na antenie TTV nowość z Katarzyną Bosacką w roli prowadzącej! Program „DeFacto Bosacka” odkryje 
w jaki sposób możemy na co dzień poprawiać jakość swojego życia. Formuła pełna będzie zaskakujących 
i nieoczywistych statystyk dotyczących każdego z nas. Czy zwierzęta domowe potrafią wykrywać choroby 

swoich właścicieli? Badania wskazują, że już 55% Polaków ma swoich wiernych pupilów. W jaki sposób 
wpływa to na nasze zdrowie? Na widzów czekać będzie dużo ciekawostek i odkryć ze świata, które 

niewielkim kosztem ułatwią każdemu życie i pracę oraz dzięki którym można podreperować swoje zdrowie
i zadbać o własny portfel. Tematów do rozmów będzie wiele! 

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. Na wiosnę jej program będzie można oglądać w ogólnopolskiej telewizji TTV trzy razy 
w tygodniu – od poniedziałku do środy o godz. 16:15.

OPIS

PN - ŚR 16:15
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NOWOŚĆ
OD 1  MARCA

KTO
TO KUPI?

Ten program daje zwykłym ludziom możliwość zaprezentowania i sprzedaży swoich innowacyjnych, często 
szalonych produktów. O tym, czy wykorzystają tę szansę, zdecyduje publiczność zgromadzona w studio

oraz inwestorzy zasiadający w jury.

Zgodnie z regułami programu, uczestnicy mają tylko 90 sekund na zademonstrowanie swojego produktu. 
Jeśli w tym czasie uda im się nakłonić do zakupu przynajmniej jedną osobę zasiadającą na widowni, 

przejdą do drugiego etapu. To właśnie tam będę mieli szansę na przekonanie do swojego pomysłu różnych 
inwestorów. Kto okaże się lepszym sprzedawcą oraz innowatorem i wyjdzie ze studia bogatszy?

Prowadzącymi program są Jan Pirowski, dziennikarz i prowadzący popularno-naukową serię
„DeFacto” oraz Krzysztof Ufnal, znany widzom z programu „Gogglebox. Przed telewizorem”.

OPIS

NIEDZIELA 16:00
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NOWOŚĆ
OD 7 MARCA

KANAPOWCY

Wygodna kanapa, chipsy, piwko i dobry film. Eksperci alarmują! W Polsce nadwaga dotyczy już ponad 68% 
mężczyzn. Pięciu najodważniejszych z nich zdecydowało się coś z tym zrobić. Pod opieką trenera chcą 
zmienić nie tylko swój wygląd, ale i styl życia. Czy temperamentni mieszkańcy okolic Śląska i Zagłębia 

osiągną swój cel? 

Bohaterowie nowego reality TTV nie czują się komfortowo ze swoim ciałem. Wyjście na basen z dziećmi, 
czy rozebranie się przed partnerką stało się dla nich wręcz paraliżującym przeżyciem. Nadwaga stała się 

problemem nie tylko dla nich, ale też dla całej rodziny. Pora coś z tym zrobić!

Kamery programu będą śledzić codzienność każdego z mężczyzn. Na ile silna okaże się ich motywacja
do osiągnięcia celu?  Dotychczasowi miłośnicy piwa, chipsów i niezdrowego tłuszczu będą mieli pięć miesięcy 

na zmianę swoich nawyków. Efekt zależy od nich samych. Wsparcie i motywacja trenera, ścisła dieta, 
ćwiczenia oraz opieka lekarska – tyle gwarantuje im udział w programie, z którego w każdym momencie 

mogą się wycofać. Czy to wystarczy? 

Na koniec czeka ich prawdziwe wyzwanie - udział w ekstremalnym biegu, do którego będą trenować
pod okiem profesjonalisty, Krzysztofa Ferenca. To osoba, która mobilizuje i doradza, jednak ostateczną 

decyzję pozostawia zawsze „Kanapowcom”. Idzie wiosna, pora zmienić swoje życie!

OPIS

SOBOTA 22:00
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SEZON 2
OD 2 MARCA

SĘDZIA
ANNA MARIA 

WESOŁOWSKA 

Ofiary domagające się wymierzenia sprawiedliwości kontra oskarżeni, których najbliższa przyszłość stoi 
pod znakiem zapytania. Poruszające mowy końcowe, niespodziewane zwroty akcji i ona – Anna Maria 
Wesołowska, do której zawsze należy ostatnie słowo. Wiosną na antenie TTV kolejny sezon programu

z najbardziej znaną sędzią w kraju!

Większość akcji najsłynniejszego w Polsce court show dotychczas odbywała się na sali sądowej.
Teraz będzie inaczej! Po raz pierwszy w historii kamery programu wyjdą również na zewnątrz!

Czy to oznacza, że Anna Maria Wesołowska zacznie pracować… w terenie? 

W każdym odcinku widzowie mogą zapoznać się ze szczegółami rozpatrywanej sprawy, przyjrzeć się 
przesłuchaniom kluczowych świadków, ale też wspólnie z bohaterami wrócić do felernych wydarzeń.

W odcinkach pojawią się retrospekcje! Na sali rozpraw nie zabraknie również znanych i lubianych
z poprzednich sezonów prokuratorów oraz obrońców. Wszystko po to, by sprawiedliwości stało się zadość.

TTV zaprasza na najsłynniejszą salę sądową w Polsce!

OPIS

PN - CZW 18:00
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PN - PT
15:45,  17:45,  19:45,  21 :45

EXPRESS

„Express” to codzienna porcja informacji z kraju i ze świata, prezentowana widzom w bardzo przystępnej 
formie. Mówimy i pokazujemy widzom co interesującego wydarzyło się w Polsce i za granicą.

To program dla ciekawych świata i tych, którzy zawsze lubią trzymać rękę na pulsie! 

Każdego dnia, podczas pięciu wydań najświeższe wiadomości przedstawiają widzom dziennikarze: 
Małgorzata Prokopiuk, Jakub Porada oraz Patrycja Stockinger.

OPIS

SB -  ND
9:45,  15:45,  17:45,  19:45
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SEZON 12
OD 24 LUTEGO

GOGGLEBOX.
PRZED

TELEWIZOREM

Niekwestionowany hit TTV, który cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji. Twórcy programu 
już po raz dwunasty podpatrzą fanów telewizji w całym kraju! Sprawdzą, co ich irytuje, a co ekscytuje.

W tym programie rodziny, grupy przyjaciół oraz pary komentują wybrane programy telewizyjne z ubiegłego 
tygodnia. Jak bohaterowie zareagują na najnowsze propozycje różnych stacji telewizyjnych? Dzięki 

gościnności naszych gospodarzy, znowu będziemy mogli się wspólnie pośmiać, wzruszyć, a czasami nawet 
przestraszyć! Tym bardziej, że wśród komentujących nie zabraknie tych, dla których widzowie w każdy 

poniedziałek o 22:00 włączają ten kanał. Jak zwykle będą oryginalni, czujni, czasami bezpośredni, ale przede 
wszystkim szczerzy! 

„Gogglebox. Przed telewizorem” to nie tylko przewodnik po najciekawszych programach i najważniejszych 
wydarzeniach w polskiej telewizji, ale przede wszystkim cotygodniowa porcja śmiechu i rozrywki. 

OPIS

PONIEDZIAŁEK 22:00
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SEZON 10
OD 3 MARCA 

OSTRE
CIĘCIE 

Najbardziej znany duet fryzjerski w Polsce – Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt – powraca po rocznej 
przerwie!  Panowie nie zwalniają tempa, a fryzjerskie rewolucje odbędą się w kolejnych 10 salonach

w Polsce. 

W każdym z nich prowadzącym przyjdzie się zmierzyć z różnego rodzaju problemami. Od konfliktów 
rodzinnych, przez złe zarządzanie, aż po brud i brak kompetentnych pracowników. 

Andrzej i Tomasz szybko zdiagnozują najsłabsze punkty każdego salonu. Wszystko po to, żeby zamienił 
się w prężnie działający nowoczesny lokal, pełen zadowolonych i wiernych klientów. Dzięki prowadzącym 
TTV miejsca te nabiorą nowoczesnego wyglądu, a załoga zostanie gruntownie przeszkolona.Czy wszystkie 

zakłady fryzjerskie uda się uratować przed biznesową porażką?

OPIS

WTOREK 22:00
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SEZON 8
OD 28 LUTEGO

KRÓLOWE
ŻYCIA 

Dagmara, Rafał, Gabriel, Iza, Kasia – każde z nich ma własny sposób na królewskie życie i realizacji
swojego snu o sukcesie. Wiosną na antenie TTV nie zabraknie uwielbianych przez miliony „Królowych życia”.

Wszyscy bohaterowie programu żyją według własnego scenariusza i na swoich warunkach. Są dalecy
od przeciętności, czym u jednych wzbudzają sympatię i podziw, a u innych – falę krytyki i zazdrości. 

W nowym sezonie Dagmara kontynuuje swoją walkę o powrót do zdrowia. Wypadek samochodowy odwrócił 
jej życie do góry nogami. Los ewidentnie dał jej drugą szansę, której nie może zmarnować. W takich 

sytuacjach królowa życia zakłada rękawice, trzyma gardę i walczy o sukces. Przed nią kolejne operacje! 
Tym bardziej, że jej dwie sprawne nogi przydadzą się również Edzi, która nie może się już doczekać swojego 

dziecka.

Iza to królowa, która wie, czego chce od życia. Niedawno stanęła ze swoim ukochanym na ślubnym kobiercu. 
Jak będzie wyglądało ich życie małżeńskie? Nuda na pewno im nie grozi! 

Z kolei Rafał i Gabriel niedawno postanowili zrobić sobie przerwę. Ostatecznie jednak uczucie wygrało
i zrozumieli, że nie mogą bez siebie żyć. Teraz muszą dojrzeć, bo wiedzą, że trwałego związku nie można 

zbudować tylko na uczuciu. Jak potoczą się ich dalsze losy?

OPIS

PIĄTEK 22:15
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SEZON 13
OD 27 LUTEGO

USTERKA

Program-niezbędnik, który pokazuje pracę naszych rodzimych specjalistów od remontów.
Oczywiście z przymrużeniem oka i dużą dawką humoru! Nikt nie spodziewał się, że jedną drobną usterkę 

można naprawiać na tyle różnych sposobów i w tak szerokim przedziale cenowym. 

Niektórzy dobrze wiedzą, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, kiedy coś się zepsuje, to wezwać 
fachowca. W programie „Usterka” ukryta kamera dokładnie śledzi przebieg pracy eksperta od momentu 

jego przybycia. Obserwowani specjaliści będą naprawiać, modernizować, przebudowywać, odnawiać, kleić, 
zalepiać, docinać i wykańczać. Wszystkiemu przyglądać się będą prowadzący program: Adam Milcz, Łukasz 

Milcz oraz Agnieszka Musiał, którzy skomentują to, co dzieje się na ekranie. 

Nie zabraknie również występów gościnnych z ulubieńcami programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. 

Jedno jest pewne – porządni fachowcy nie mają się czego obawiać!

OPIS

CZWARTEK 22:30
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Wiosna z telewizją Metro zapowiada się prawdziwie filmowo. Dzięki stacji, widzowie przeniosą się do świata 
najlepszych produkcji, a serialowi bohaterowie przyprawią ich o niezapomniane emocje. Stacja Metro 

dostępna jest bezpłatnie w ramach naziemnej telewizji cyfrowej oraz u operatorów kablowych
i satelitarnych. 

Na początek coś dla miłośników zakupów i aukcji magazynowych. Bohaterowie tego emocjonującego 
programu rozrywkowego mają niepowtarzalną okazję do kupienia w ciemno prawdziwych skarbów. Niestety, 
zdarza się też, że trafiają im się prawdziwe buble. W lutym i w marcu na antenie Metra widzowie będą mogli 

obejrzeć „Wojny magazynowe”, w których licytacje w niczym nie przypominają tych znanych z eleganckich 
domów aukcyjnych. Czy chociaż jednemu z bohaterów programu uda się zarobić fortunę?

Kolejną propozycją stacji będą „Kości”, czyli coś dla fanów seriali z kryminalną zagadką w tle! Ona
– perfekcyjna i profesjonalna, dobrze sprawdza się w laboratorium. Gorzej odnajduje się w relacjach 

międzyludzkich. Po konsultacji jednej ze spraw z agencją FBI dostaje do współpracy agenta specjalnego. 
Razem mają rozwiązywać sprawy kryminalne, zajmując się identyfikacją szczątków ludzkich. Mimo

że między współpracownikami dochodzi do częstych kłótni, razem tworzą idealny duet! 

Metro zaprezentuje też bogatą bibliotekę filmów! Spośród propozycji, które wiosną pojawią się na antenie, 
znajdą się takie tytuły, jak: „Epidemia strachu”, „Zimowa opowieść”, „Jarhead 2: W polu ognia”, „Ostatni 

bastion”, „Kolekcjoner”, „Podwójne ryzyko” czy kolejne części „Nagiej broni”. 

W „Epidemii strachu” widzowie zmierzą się ze śmiertelnym wirusem, który zabija zaatakowane osoby
w ciągu kilku dni. Epidemia rozprzestrzenia się bardzo szybko. Lekarze i naukowcy na całym świecie robią 

wszystko, żeby znaleźć lekarstwo oraz opanować panikę, która rozszerza się jeszcze szybciej niż sam wirus. 

Co jeszcze? „Ogłaszam was Chuckiem i Larrym” to historia dwóch twardzieli. Larry kiedyś uratował życie 
Chuckowi. Nadeszła pora, żeby ten drugi mu się odwdzięczył. Ich fikcyjny związek stworzony na potrzeby 

towarzystwa ubezpieczeniowego powinien wszystko załatwić. Wystarczy tylko kilka podpisów, a dzieci 
Larry’ego będą miały zabezpieczoną przyszłość. Przecież nikt się nie dowie. Problem w tym, że urzędnicy 

zaczynają grzebać w życiu „małżeństwa”, a Chuck i Larry muszą udowodnić, że nie są oszustami…
Do czego posunie się ta para… przyjaciół?

To będzie udana i emocjonująca wiosna z telewizją Metro!

OPIS
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Nowości

WAGA CIĘŻKA 

Dwie firmy, setki kilometrów do przejechania i zaskakujące ładunki do przewiezienia. W nowym programie 
TVN Turbo zajrzymy za kulisy biznesu transportowego. Jakie wyzwania stawiają przed naszymi bohaterami 

wymagający klienci? Jak ekipy radzą sobie z nietypowymi ładunkami i pod presją czasu? Czy na tym interesie 
da się zarobić?

Dziś transport lądowy jest w stanie dostarczyć niemal każdy ładunek. Wiąże się to jednak ze 
skomplikowanymi procesami logistycznymi podczas planowania tras oraz piętrzącymi się problemami  

w trakcie przejazdu. 

W programie „Waga ciężka” będziemy śledzić  codzienne zmagania pracowników zarówno dużego 
przedsiębiorstwa transportowego, jak i małej, lokalnej firmy. Nasze kamery będą towarzyszyły im  

w trasie, w biurze, w warsztacie. Z jakimi wyzwaniami muszą zmagać się każdego dnia?

OPIS

NOWOŚĆ
OD 26 KWIETNIA NIEDZIELA 17:15
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SAMOCHÓDMARZEŃ 
ADAMA KLIMKA 

Adam Klimek jest znany z zamiłowania do samochodów z duszą, produkowanych w niewielkich seriach  
i posiadających ciekawą historię. Dając drugie życie wybranym modelom, spełnia swoje marzenia.  

Teraz prowadzący TVN Turbo postawił sobie nowy cel! Chce wyremontować samochód,  
który osiągnie cenę miliona złotych i będzie nie lada gratką dla kolekcjonerów.

W swoim nowym programie Adam postanowi znaleźć kultowe auto, które samodzielnie sprowadzi 
z zagranicy, odnowi i spróbuje sprzedać z jak największym zyskiem. Jaki model przykuje uwagę 

najpopularniejszego mechanika w Polsce? Czy poświęcony czas i zainwestowane pieniądze się zwrócą?

Krok po kroku będziemy śledzić historię powstawania kultowego samochodu, w którego potencjał uwierzy 
Adam. Mocniej zagłębimy się w poszczególne procesy renowacji, dowiemy się, na które elementy przy 

remoncie musimy zwrócić szczególną uwagę. Prowadzący doradzi jak dostosować samochód sprowadzony 
z zagranicy do polskich dróg i przepisów. Weźmie pod lupę takie niuanse, jak lusterka, oświetlenie czy 

homologację świateł. 

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

OPIS

NOWOŚĆ
OD 12 KWIETNIA NIEDZIELA 11 :45
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101 GADŻETÓW 
MOTORYZACYJNYCH 

W podróży samochodem przydają się różnorodne akcesoria, które mogą nie tylko umilić czy ułatwić jazdę, 
ale niejednokrotnie uratować nas z opresji. Tej wiosny przygotowaliśmy program, w którym doradzimy nie 

tylko jak poszerzyć funkcjonalność samochodu, ale także jak zadbać o nasze bezpieczeństwo i wygodę.

Przewodnikiem po świecie akcesoriów motoryzacyjnych będzie Grzesiek Duda. W nowym programie 
zaprezentuje, zamontuje i przetestuje wszystkie najnowsze gadżety związane ze światem motoryzacji. 

Swoim fachowym okiem oceni ich przydatność i bezpieczeństwo dla użytkownika. 

W tym programie zobaczycie wszystko co jest legalne, może znaleźć się w waszym samochodzie i poprawi 
jego bezpieczeństwo, komfort oraz styl. Prowadzący przetestuje rynkowe hity, od kredek korekcyjnych  

z  TV shopów po koce gaśnicze, które mogą być jedynym ratunkiem podczas pożaru naszego samochodu. 
Dzięki Grześkowi będziecie wiedzieli w co warto zainwestować, a co jest jedynie stratą pieniędzy.

OPIS

NOWOŚĆ
OD 1  MARCA NIEDZIELA 12:30
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NAJLEPSZE 
PREMIERY 

MOTORYZACYJNE 

Po raz drugi przygotowaliśmy dla was ranking najważniejszych premier motoryzacyjnych.  Siedemdziesiąt 
samochodów zostanie poddanych ocenie najlepszych ekspertów TVN Turbo. Wśród nich pojawią się m.in.: 

Adam Kornacki, Patryk Mikiciuk, Robert Michalski i Grzegorz Duda. 

Będzie szybko, drogo, tanio, wysoko i oczywiście zgodnie z ostatnimi trendami – elektrycznie. Rynek 
codziennie jest zasypywany nowościami motoryzacyjnymi. W rankingu pokażemy najbardziej ekscytujące 

premiery ostatnich miesięcy oraz modele, które dopiero czekają na oficjalny debiut. Jakiego rodzaju 
samochód otrzyma tytuł „Najlepszej premiery motoryzacyjnej”? Przekonacie się już wkrótce!

OPIS

NOWOŚĆ
OD 7 MARCA SOBOTA 17:00
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GIGANTYCZNE 
KONSTRUKCJE 

WEDŁUG 
HAMMONDA 

Uwielbiany przez widzów i wielokrotnie nagradzany, brytyjski prezenter Richard Hammond poprowadzi 
nowy program na antenie TVN Turbo! „Gigantyczne konstrukcje według Hammonda” to niezwykle ciekawa 
seria inżynieryjna, której twórcy odkrywają tajemnice największych na świecie konstrukcji i maszyn. Jakie 

sekrety kryją najbardziej rozpoznawalne megastruktury? Co sprawia, że wielkie budowle wytrzymują 
niespodziewane zmiany pogody i niebezpieczne zjawiska klimatyczne? Kto stoi za najbardziej odważnymi 

projektami XXI wieku? 

Od najdłuższego tunelu kolei podziemnej do statku towarowego wielkości czterech boisk do piłki nożnej – 
nowa seria Richarda Hammonda pokaże największe konstrukcje i maszyny na świecie. Poznamy tajniki ich 
budowy, a także idee i wizjonerów stojących za tymi odważnymi projektami. Brytyjski dziennikarz Richard 

Hammond zdecydowanie nie jest typem obserwatora i osobiście przetestuje każdą z megakonstrukcji. Spotka 
się też z bohaterami niezauważanymi na co dzień, pokazując, na czym polegają ich codziennie obowiązki. 

OPIS

NOWOŚĆ
OD 11  LUTEGO WTOREK 23:00
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GARAŻ LENI

Trzej najlepsi przyjaciele ścigają się, by upolować motoryzacyjne okazje. Nie chodzi tu o cacka z salonów 
samochodowych, ale o klasyczne wraki do odnowienia. „Flipping” – to ich sposób na zarabianie, a polega na 

zakupie samochodu, renowacji i szybkiej odsprzedaży dla zysku.

Na całej planecie tysiące klasycznych samochodów leżą porzucone przez swoich właścicieli. Są dla nich 
po prostu bezwartościowe. Czy przyjaciele: Tom, Tim i Jonny znajdą je jako pierwsi i przywrócą im dawną 

świetność? 

W nowej serii panowie ze Stamford, w hrabstwie Lincolnshire, biorą udział w wyścigu poszukiwania  
i kupowania zapomnianych klasycznych samochodów. W swojej siedzibie, garażu „Roadhouse Retros”, nasi 

eksperci, używając każdego dostępnego im narzędzia komunikacji internetowej, przeszukują planetę w 
poszukiwaniu rzadkich, cennych i unikalnych maszyn. Wraki te, nazywane przez nich „barn finds”, czyli 

rarytasami wyszperanymi w szopie u rolnika, są największymi nagrodami w świecie polowań na samochody. 
Ich wartość na lokalnym rynku jest bliska zeru, ale po renowacji potencjalne zyski są naprawdę duże. 

W „Garażu leni” widzowie będą mogli zobaczyć wiele ciekawych modeli. Od zachowanego w greckim upale 
forda cortiny, przez ostatnie klasyczne amerykańskie auta, które można znaleźć na Kubie, aż po samochody 

kempingowe we Władywostoku. Eksperci trafią także na polski limitowany model  fiata pandy z okresu 
zimnej wojny oraz na rosyjskie campery UAZ furgon na mongolskim stepie. Rzadkiego dwudrzwiowego forda 

granadę z lat 70. namierzą kamerą drona na holenderskim złomowisku. 

Te wszystkie wraki mogą przynieść naprawdę ogromne zyski, jeśli znajdziesz je jako pierwszy i wiesz, jak 
przywrócić im dawny blask...

OPIS

NOWOŚĆ
OD 1  MARCA NIEDZIELA 09:00
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TAJNE SKRZYDŁA  
III RZESZY

W centrum uwagi tej serii są szaleni i genialni nazistowscy naukowcy i inżynierowie, którzy swoją techniczną 
wiedzą i doświadczeniem służyli Trzeciej Rzeszy. W programie opowiadają o swoich desperackich próbach 

zaprojektowania i zbudowania prototypowych maszyn wojennych.

W dziesięciu jednogodzinnych odcinkach, zawierających najnowocześniejsze animacje 3D, sekwencje  
na żywo w wysokiej rozdzielczości i wywiady, a także znakomicie odrestaurowane materiały archiwalne, 

zgłębimy historię, tajemnicę i intrygę tego mało znanego i od dawna zapomnianego dramatu  
drugiej wojny światowej. 

OPIS

NOWOŚĆ
OD 4 MARCA ŚRODA 01:30
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MEGASTADIUM:  
A TOUR OF EUROPE

W 2020 r. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej obchodzą 60. rocznicę swojego istnienia. Po raz pierwszy  
od czasu powstania Euro nie będzie „kraju – gospodarza”. Mecze odbędą się w całej Europie na legendarnych 

stadionach, które często są postrzegane jako największe cuda współczesnej inżynierii.  
Te nowoczesne świątynie zostały zaprojektowane tak, aby zachwycać publiczność. Architekci wykazali  

się pomysłowością, geniuszem i odwagą w budowaniu stadionów zdolnych do przeprowadzenia  
największych meczów piłki nożnej.

315-metrowy łuk, chowany dach, fasada składająca się z tysięcy lekkich poduszek, zdejmowane nachylenie: 
architekci nie stronili od żadnych wyzwań. Od Wembley w Anglii do Baku w Azerbejdżanie, przez Glasgow, 

Dublin, Bilbao, Rzym, Amsterdam, Kopenhagę, Monachium, Budapeszt, Bukareszt i Sankt Petersburg, twórcy 
tej serii dokumentów podróżują po całej Europie, aby odtworzyć historię tych miejsc i pokazać widzom 

wyzwania związane z budową fantastycznych architektonicznych wyczynów.

OPIS

NOWOŚĆ
WIOSNA
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PRZEPROWADZKI

Przeprowadzki, niezależnie od ich skali, wymagają dużo wysiłku i często wiążą się z olbrzymim stresem.  
Na szczęście są ludzie, którzy nie boją się nawet najbardziej nietypowych wyzwań i zrobią to za nas.

W programie zobaczymy trzy ekipy, które są w stanie podjąć się każdego zlecenia związanego  
z przeprowadzką. We Wrocławiu Przemo i Grzesiu mają do wykonania pierwsze zadanie. W tym samym dniu 

muszą przeprowadzić niewielkie biuro, a później przetransportować ławki między szkołami na egzamin 
zawodowy. Wszystko wydaje się proste. Okazuje się jednak, że klient wprowadził fachowców w błąd. Małe 

biuro w rzeczywistości jest znacznie większe niż zapowiadano, a problem w komunikacji z usługobiorcą nie 
poprawia sytuacji. Zakres prac jest dużo większy niż początkowo zakładano. Czy Przemo i Grzesiu wygrają 

ten wyścig z czasem i w terminie zrealizują obydwa zlecenia? 

Ekipa ze Śląska: Sławek, Dawid i Artur podjęli się oczyszczenia piwnic po byłych lokatorach jednego  
z bytomskich osiedli. Nie spodziewali się, że czeka ich tam wiele niespodzianek, często nieprzyjemnie 
pachnących… Co stanie się, kiedy na miejscu pojawi się straż miejska? Kto wezwał funkcjonariuszy? 

W Gdańsku specjaliści Remek i Kamil muszą przewieźć sprzęty gastronomiczne między dwoma lokalami 
w Straszynie. Początek przeprowadzki przebiega zgodnie z planem. Kłopoty pojawiają się dopiero wtedy, gdy 

właściciel prosi ich o transport prawie 300-kilogramowego, marmurowego stołu do pizzy.  
Czy uda się przetransportować ponadprogramowy mebel bez żadnego uszkodzenia?

OPIS

NOWOŚĆ
OD 1  MARCA NIEDZIELA 10:00
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Kontynuacje

POMOC DROGOWA 
24H

Wypadki drogowe – dla jednych przykre incydenty, których za wszelką cenę starają się uniknąć,  
dla innych codzienność. 

24 godziny na dobę pracownicy pomocy drogowej czekają w gotowości, aby ratować kierowców z 
opresji. Czasami to „jedynie” niegroźna kolizja, innym razem niebezpieczny wypadek, z tragicznymi 

konsekwencjami... 

To nie jest łatwy kawałek chleba. W tym zawodzie wszystko może się wydarzyć. Nienormowany czas pracy, 
zaskakujące sytuacje drogowe, spora konkurencja i często ludzkie tragedie. W tym fachu niezbędne są 

cierpliwość, zaradność i stalowe nerwy.

OPIS

SEZON 5
OD 1  MARCA NIEDZIELA 11 :45
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KLIMEK KONTRA 
DUDA 

Pora na kolejny warsztatowy pojedynek dwóch fanatyków motoryzacji! 

W najnowszej serii programu Grzegorz Duda rzuci wyzwanie Adamowi Klimkowi. Zaproponuje budowę 
niezaprzeczalnie jednego z największych klasyków sportowych w historii, zbudowanego przez Carola 

Shelby’ego, modelu AC Cobra. Ta sylwetka znana jest wszystkim, dlatego presja wykonania zadania na 
najwyższym poziomie będzie większa niż zwykle. Czy Adam podejmie rękawice? Jakie pomysły podsunie 

mechanikom wyobraźnia i czy wszystkie uda im się zrealizować?

Klimek i Duda dysponują tym samym budżetem i czasem na zrealizowanie zadania. Sprawdzimy, który  
z nich wykaże się większą kreatywnością i doświadczeniem. Zakres działań jest szeroki, od nadwozia, przez 

zawieszenie i wiele podzespołów, aż po detale wizualne, tapicerkę, zegary czy lakier. Wykonanie dobrej 
jakościowo repliki wymaga ogromnych nakładów pracy. Kto wykona lepszy projekt? Kto kogo zdetronizuje 

tym razem i w nagrodę zdobędzie samochód przeciwnika?

OPIS

SEZON 3
OD 15 MARCA NIEDZIELA 14:45
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SŁUŻBA 
WIĘZIENNA  

„Służba więzienna” to niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć jak naprawdę wygląda życie za kratami. 
W drugim sezonie programu zobaczymy rzeczywistość nowych zakładów karnych  

z perspektywy pracujących tam funkcjonariuszy.  
Jak zachować zimną krew? Na jakie próby wystawiani są pracownicy zakładów karnych?

W Czerwonym Borze przyjrzymy się pracy funkcjonariuszy oddziałowych i dowódcy zmiany. Jak radzą sobie, 
gdy sytuacja wymyka się spod kontroli? Będziemy mogli podejrzeć także negocjacje więziennego lekarza  

z więźniem grożącym samookaleczeniem. 

W zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu, położonym na terenie starego klasztoru, pokażemy jak trudnym  
i wymagającym zajęciem jest praca z więźniami uzależnionymi od alkoholu. Jak dyrektor tej placówki radzi 

sobie z osadzonymi, próbującymi wykonywać na terenie zakładu karnego zakazane tatuaże? 
W Inowrocławiu agresji na spacerniaku nie brakuje. Jak radzą sobie z nią strażnicy? Czy kary dyscyplinarne 

są wystarczające? 

OPIS

SEZON 2
OD 1  MARCA NIEDZIELA 17:15
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AUTOMANIAK 

Automaniak to najdłużej emitowany program motoryzacyjny, który ugruntował swoją pozycję wśród fanów. 
Wszystko za sprawą prowadzących: Adama Kornackiego, Patryka Mikiciuka i Łukasza Bąka, których pasja  

i niezaspokojona ciekawość stale przyciąga widzów przed telewizory.

Zaczynamy testy, by we współczesnej motoryzacji odnaleźć pojazdy, które nie zostały stworzone jedynie  
w oparciu o odpowiednią kalkulację budżetu, ale dostarczą ich użytkownikom wielu ekscytujących emocji. 

Jako pierwsze przetestujemy sportowe samochody z salonu, które są propozycją dla kierowców szukających 
modeli praktycznych do codziennej jazdy, mające jednak na tyle drapieżny charakter, by dawać satysfakcję 
z prowadzenia. Sprawdzimy i porównamy je na torze wyścigowym. Który z modeli Megane R.S. Trophy-R, 
Porsche 911 GT3 RS Weissach package i Audi R8 zrobi największe wrażenie na naszych ekspertach? Który  

z nich będzie prowadził się najlepiej, najskuteczniej pokona zakręty?

Kolejne samochody zostaną przetestowane w trakcie wyprawy w Karpaty. W Rumunii panowie sprawdzą, 
czy propozycja producentów uterenowienia kombi, jako alternatywy dla SUV-ów, sprawdzi się na górskich 

szlakach. Jak automaniacy ocenią funkcjonalność Audi A6 Allroad, Skody Superb Scout,  
Mercedesa klasy E All-Terrain?

Zgodnie z ostatnimi trendami, w programie nie może zabraknąć testów samochodów elektrycznych. 
Sprawdzimy też dynamicznie rozwijający się segment rynkowy – jedne z najchętniej wybieranych 

samochodów ostatnich lat, kompaktowe SUV-y wyposażone w silniki o niebywałej mocy.  
Czy to połączenie ma jakikolwiek sens? 

Niestandardowe testy, rzetelne oceny, mnóstwo ciekawostek i fachowych porad, wszystko dla prawdziwych 
pasjonatów motoryzacji. 

OPIS

SEZON 24
OD 12 KWIETNIA NIEDZIELA 10:45
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ZAWODOWI 
HANDLARZE  

Nikt nie zna się na samochodach tak jak „Zawodowi handlarze”. To prawdziwi pasjonaci, którzy nawet  
ze sterty złomu potrafią wyłowić prawdziwe motoryzacyjne okazje.

W nowej serii programu sprawdzimy co zmieniło się u naszych bohaterów. Wybierzemy się do Japonii  
i zobaczymy jak rozwinął się biznes Roberta i Wąskiego. Szwagrowie od kilku lat planowali otworzyć własny 

oddział w Kraju Kwitnącej Wiśni. Czy udało im się zrealizować ten plan? 

W ich ofercie pojawi się także nowa pozycja - driftowóz. Czy uda im się wynegocjować odpowiednią ofertę  
i kupić ten nietypowy model? 

Jacek spod Garwolina po raz pierwszy w historii firmy podejmie się zakupu ciężarówki. Wojtek z komisu  
w Łodzi spróbuje sprzedać rodzinną mazdę w rytmie disco polo. Jej właścicielami mają zostać artyści, którzy 

potrzebują samochodu z jak największym bagażnikiem do przewożenia sprzętu muzycznego. 
Na Śląsku przyjrzymy się nowej gałęzi biznesu Olafa, który postawił na elektrykę i spróbuje sprzedać 

sprowadzonego z Kalifornii elektrycznego Fiata 500e.

OPIS

SEZON 7
OD 3 MARCA WTOREK 22:15
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MEGATRANSPORTY 

Zaczynamy nowe przygody z transportem ponadgabarytowym!  
To już siódmy sezon programu „Megatransporty”.

Tramwaj, domki letniskowe, łódź mieszkalna, elementy mostów, kotły przemysłowe czy nawet 40-letnia 
sosna – aby spełniać swoją rolę, najpierw muszą zostać bezpiecznie przetransportowane do miejsca 

docelowego. A to nie będzie takie łatwe. Na drodze staną znaki, ronda, roboty drogowe, inni użytkownicy 
ruchu, linie wysokiego napięcia, wiadukty, a nawet pogoda…                                                         

Z dużymi gabarytami będziemy podróżować po lokalnych dróżkach, drogach krajowych i autostradach, nie 
tylko w Polsce, ale i za granicą. Czy naszym bohaterom uda się pokonać wszystkie przeszkody? Czy ładunki 

dotrą na czas i bez żadnych uszkodzeń? Dowiemy się już wiosną w TVN Turbo.  

OPIS

SEZON 7
OD 5 MARCA CZWARTEK 22:15
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WOJNY 
SAMOCHODOWE  

Samochody to przedmiot pożądania wielu z nas. Budzą wiele emocji, dają wiele możliwości, podnoszą 
prestiż i często są bardzo drogie. Powoduje to, że wielu polskich kierowców musi realizować swoje marzenia 

motoryzacyjne, szukając okazji na aukcjach internetowych czy w komisach. Jak spośród wielu gratów 
wyłowić coś naprawdę godnego uwagi?

Zasady tego programu są bardzo proste. Paweł Miszta i Przemysław Szafrański mają określony budżet i ten 
sam cel. Muszą tanio kupić samochód, poprawić w nim to, co konieczne, i drożej sprzedać. Zwycięzcą zostaje 

ten, który więcej zarobi. Cały proces, od szukania okazji, negocjacji, poprzez kupno, prace warsztatowe  
i sprzedaż, jest na ich barkach. 

W kolejnym sezonie czeka ich wiele wyzwań. Czy, mając w ręku 9000 złotych, uda im się kupić ciekawe 
modele i ubić na nich interes? Paweł trafi na podniszczonego, ale wciąż sprawnego technicznie Mercedesa 

klasy S, a Przemek postanowi mu odpowiedzieć zakupem miejskiego Audi A3. Czyj biznesplan okaże się 
skuteczniejszy?

OPIS

SEZON 9
OD 1  MARCA NIEDZIELA 13:45
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ZAKUP 
KONTROLOWANY 

ZA GRANICĄ  

Adam Kornacki i jego ekipa od wielu sezonów z sukcesami pomagają klientom znaleźć wymarzone auto 
na trudnym polskim rynku samochodowym. Teraz podejmują kolejne wyzwanie! Tym razem poszukają 

najlepszych okazji w Niemczech, Holandii, we Włoszech i w USA.

Znany ekspert i dziennikarz motoryzacyjny TVN Turbo, Adam Kornacki, odwiedzi cztery rynki, z których 
Polacy najbardziej lubią ściągać samochody. Na początku pojedzie do Niemiec, gdzie pomoże Patrykowi 
znaleźć wyjątkowego youngtimera. Klientowi zależy na tym, aby auto było wyprodukowane przed 1994 
rokiem. Na zakup przeznaczył około 2000 euro. Czy nabywca znajdzie na Zachodzie swój wymarzony 

samochód? Wśród propozycji pojawią się Audi 100, Mercedes W124 czy Volkswagen Golf 3 w limitowanej 
wersji Pink Floyd.     

W kolejnych odcinkach Adam odwiedzi także Holandię, Włochy i USA. Jak skutecznie zweryfikować historię 
pojazdu na rynku holenderskim? Jakie perełki motoryzacyjne można znaleźć na włoskim rynku?  

Na co trzeba uważać, sprowadzając samochód ze Stanów?

Program jest wspólną produkcją MotorTrend i TVN Turbo.

OPIS

SEZON 1
OD 7 MARCA SOBOTA 12:30
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WYBURZACZE  

W najnowszym sezonie „Wyburzaczy” poznamy zupełnie nowych fachowców i obejrzymy niespotykane dotąd 
w programie metody wyburzania!

Tomasz Warchała i Edward Lipka to doświadczeni „wyburzacze”, którzy będą musieli połączyć siły i dokonać 
demontażu ogromnej, przemysłowej prasy hydraulicznej. Aby powalić gigantyczną konstrukcję, fachowcy 
zostaną zmuszeni wykorzystać rzadko używane narzędzie – 60-tonową, olbrzymią, rozhuśtaną kulę, która  

z sukcesem powinna miażdżyć kolejne elementy prasy. 

W Łodzi zupełnie nowa ekipa „wyburzaczy” będzie musiała powalić grożącą zawaleniem zrujnowaną 
kamienicę. Po raz pierwszy w historii programu pokażemy, jak ogromny dźwig wprowadza maszynę służącą 
do rozbiórki na teren prac. Koparka będzie musiała wjechać górą, tuż nad dachami zamieszkałych kamienic. 

Czy ta akcja zakończy się sukcesem?

W Starym Wielisławiu brygada Justyna Suchanka rozpocznie wyburzanie walącego się stuletniego budynku. 
Obiekt znajduje się zaledwie jeden metr od prywatnego domu. Co wydarzy się podczas powalania najbardziej 

newralgicznego fragment muru? Jeżeli ściana oderwie się w niekontrolowany sposób,  
zburzy sąsiednie domostwo... 

We Wszemirowie Darek Biżak i jego ekipa podejmą się skomplikowanego demontażu masywnej 
przemysłowej prasy hydraulicznej. Każdy z jej modułów waży 25 ton.  

W tym zleceniu nie ma miejsca na błędy!

Nowy sezon programu „Wyburzacze” to również okazja do spotkania ze starymi znajomymi: Krzysztofem 
Dymkiem, Mariuszem Krukiem oraz ich ekipami. Zobaczymy, jak mierzą się z kolejnymi rozbiórkami, 

dostarczając widzom wyjątkowych wrażeń.

OPIS

SEZON 7
OD 4 MARCA ŚRODA 22:15



7575 WIOSNA 2020 © TVN S.A.

WERSJA ONLINETVN TURBO | KONTYNUACJE

SŁUŻBY 
RATOWNICZE   

Prawdziwe akcje ratowników i zagrożenia, z którymi codziennie mierzą się służby ratownicze – to będzie 
trudny wyścig z czasem, który nie jest sprzymierzeńcem w walce o ludzkie życie.

W czwartym sezonie „Służb Ratowniczych” spotkamy bohaterów dobrze znanych z poprzednich sezonów: 
strażaków ochotników z Niepołomic, załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Kielc, ratowników GOPR 
z Bieszczad, ratowników MOPR z Mazur czy Pogotowie Ratunkowe z Opoczna. Kamery TVN Turbo będą im 

towarzyszyć podczas trudnych, często niebezpiecznych misji ratunkowych w całej Polsce. To dzięki nim 
widzowie będą mogli obserwować z bliska, jak służby narażają się, aby ocalić mienie, zdrowie i życie innych.

OPIS

SEZON 4
OD 1  MARCA NIEDZIELA 18:00
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Nowości

CIĘŻARÓWKĄ
PRZEZ AFRYKĘ

Dawid Andres rusza na kolejną daleką wyprawę. Tym razem przyszła pora na Afrykę! Na miejscu czekają
na niego zaskakujące trasy, nietypowe widoki, nieprzewidywalne trudności oraz oryginalna lokalna kuchnia

i kultura. Jak to wszystko wygląda z perspektywy przebojowego kierowcy ciężarówki? 

Podróż Dawida zaczyna się w Kenii, w Mombasie. Miasto tętni życiem, a wielki ruch uliczny sprawia,
że kierowca musi się wykazać nie tylko umiejętnościami, ale też nie lada cierpliwością. Korki i brak 

zasad drogowych to jednak nie największe wyzwania stojące przed Dawidem. Moc atrakcji zapewniają 
także strome, śliskie podjazdy w kenijskich górach i pasażerowie na gapę, znienacka wskakujący na jego 

ciężarówkę. 

Dawid przejedzie też niebezpieczną Ugandę, gdzie co kilkanaście kilometrów czeka na niego kolejny patrol 
wojskowy. Uzbrojeni po zęby żołnierze sprawdzają każdy pojazd, legitymując kierowcę i pasażerów, a także 

weryfikując ładunek. Czy kierowcy uda się przejść pomyślnie wszystkie kontrole? 

Zbaczając z głównych szlaków, Dawid pozna prawdziwą Afrykę. Posiłki zje ze swoim przewodnikiem
w przydrożnych barach, zamawiając lokalne przysmaki, takie jak pieczony mózg krowi. Sam też znajdzie

się w samym środku niebezpiecznych wydarzeń – zostanie pasażerem starego land rovera, którego kierowca 
straci kontrolę nad pojazdem i uderzy z dużą prędkością w przydrożne skały wulkaniczne. Auto będzie 

dachowało z Dawidem na pace…

OPIS

NOWOŚĆ
OD 25 LUTEGO WTOREK 21:00
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KAMPEREM
PRZEZ ŚWIAT

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… o tak, dla przyjemności!
Ich dom jest tam, gdzie zaparkują.

Miłosz i Kasia wraz z dziećmi udali się na wyprawę po 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 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 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 na swojej drodze spotkają wielu przychylnych ludzi. 

OPIS

NOWOŚĆ
OD 14 KWIETNIA WTOREK 22:00
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WYBUCHOWY
PROGRAM 

Wszyscy uwielbiamy oglądać wielkie eksplozje. Nie ma znaczenia czy chodzi o piankę strzelającą
w kuchence mikrofalowej, czy o filmowe efekty specjalne za miliony dolarów.

W hołdzie dla świata pirotechniki, Tory Belleci – znany widzom z „Pogromców mitów” – oraz Tommy 
Passemante zbadają najbardziej nietypowe sposoby na wysadzanie i spalanie. Gospodarze programu 

opowiedzą o naukowej stronie eksplozji, detonacji i fal uderzeniowych! 

OPIS

NOWOŚĆ
OD 3 LUTEGO PONIEDZIAŁEK 21:00
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FANI CZTERECH
KÓŁEK:

SAMOCHODY
MARZEŃ

Doświadczony sprzedawca samochodów Mike Brewer podejmuje swoje najtrudniejsze jak dotąd wyzwanie. 
Postanawia pomóc miłośnikom motoryzacji, którym brakuje czasu i wiedzy, aby nabyć swój wymarzony 

pojazd. W każdym odcinku Mike, wraz ze swoim zaufanym mechanikiem Marciem „Elvisem” Priestleyem, 
wyszukuje nowatorskie sposoby, żeby – po seriach transakcji kupna i wymiany – zardzewiałego blaszaka 

zamienić na samochód marzeń! Czy starego rupiecia da się przehandlować na wypasionego Nissana Skyline, 
Porsche Cayenne, czy Deloreana? 

OPIS

SEZON 1
OD 11  MARCA ŚRODA 23:00
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NAJWIĘKSZEPOLSKIE
KATASTROFY:

PROM
HEWELIUSZ 

13 stycznia 1993 roku wypłynął z portu Świnoujście. Na Bałtyku rozszalał się wielki sztorm.
Prom „Heweliusz” zatonął. W tej katastrofie zginęło niemal 60 osób – członków załogi i pasażerów.

Film dokumentalny „Największe polskie katastrofy” to pierwszy odcinek serii rozkładający na części 
pierwsze najbardziej tragiczne wydarzenia w powojennej historii Polski. Twórcy dokumentu przedstawiają 

przebieg tych traumatycznych zdarzeń minuta po minucie. Docierają do niepublikowanych wcześniej, 
poruszających zeznań świadków. Z pomocą ekspertów analizują przyczynę katastrofy, a także starają się 

odpowiedzieć na kluczowe pytanie: czy można było jej uniknąć? 

OPIS

NOWOŚĆ
WIOSNA
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MIKRONACJE

Mikronacje to światowy ewenement. Różnią się rozmiarem terytorium, ustrojem politycznym i wielkością 
populacji, ale łączy je jedno – powstały jako wyraz wolności i niezależności. Dokument przedstawia 

najciekawsze przykłady lokalnej niepodległości. Odwiedzimy księstwo Seborga, które – jak twierdzą
jego mieszkańcy – nigdy nie stało się częścią Włoch. Poznamy też artystyczną republikę Uzupis,

która ukształtowała się jako primaaprilisowy żart w wileńskim Zarzeczu, oraz niewielką
szkocką wyspę, obecnie zamieszkaną przez potomków Wikingów.

OPIS

NOWOŚĆ
WIOSNA
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Kontynuacje

ODJAZDOWE
BRYKI

BRACI COLLINS

To już piąty sezon hitowego programu braci Collins! Najbardziej znani polscy tunerzy samochodowi wezmą 
na warsztat kolejne wyjątkowe bryki. Stworzą replikę kultowego samochodu Davida Hasselhoffa z serialu 

„Nieustraszony”. Zajmą się też audi R8, należącym do polskiej pary popularnych influencerów, Fit Loversów. 
Bracia Collins w ekspresowym tempie przebudują też auto Martina Forda, znanego aktora i bodybuildera.

Na niektóre przeróbki dostaną jedynie 24 godziny! 

OPIS

SEZON 5
OD 25 LUTEGO WTOREK 22:00
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ZŁOMOWISKO
PL

To już dziesiąty, jubileuszowy sezon najbardziej „nieporządnego” programu w Polsce! „Złomowisko PL”
to nieustające pasmo złomiarskich przygód, sukcesów i rozczarowań! Co będzie się działo tym razem?

Szef Piotrostalu, „Stalowy”, przyjmie warte kilkaset tysięcy złotych zlecenie na demontaż infrastruktury 
zakładów przemysłowych. Ekipa z Radostowic zajmie się kolejnymi zamówieniami wyjazdowymi. Sławek, 

właściciel Holdmaru, odważnym krokiem wejdzie na rynek dużych rozbiórek, ale jak poradzi sobie z potężną 
halą drukarską? Przemek z Olmetu bez wahania podejmuje różne wyzwania. Tym razem wspólnie ze swoimi 

ludźmi weźmie udział w międzynarodowych zawodach operatorów maszyn złomiarskich.

OPIS

SEZON 10
OD 26 LUTEGO ŚRODA 21:00
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NIC DO
ZGŁOSZENIA

Walka z przemytem nielegalnych towarów i adrenalina – tak wygląda codzienność funkcjonariuszy
Krajowej Administracji Skarbowej. Ich wyszkolenie i spostrzegawczość sprawia, że nie zaskakują ich
już nawet najbardziej wyrafinowane próby przemytu narkotyków, papierosów, alkoholu, broni, walut
czy zwierząt zagrożonych wyginięciem. To oni zatrzymują niebezpieczne i nielegalne towary zanim 

trafiądo Polski i innych krajów Unii Europejskiej. W tym sezonie kolejne zuchwałe przekręty, oszustwa 
podatkowe i rozbijanie zorganizowanych grup przestępczych! Poznamy też nowych bohaterów

i przyjrzymy się funkcjonowaniu nowych przejść granicznych: z Białorusią i Rosją.

OPIS

SEZON 2
OD 21  KWIETNIA WTOREK 21:00
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BRUDNA ROBOTA
– CZYSTY ZYSK 

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

wywożąc, segregując i utylizując tysiące ton nieczystości.  

Kolejny sezon programu przyniesie ekipom nowe wyzwania. Uwielbiani przez widzów Bronek i Kabelek 
staną przed trudnymi wywózkami. Do tej serii dołączą także nowe bohaterki – dyspozytorka Ania oraz Lidka 

– kierowca wywrotki codziennie odbierająca śmieci prosto od klientów. Jak wygląda ten zawód widziany 
oczami kobiet? 

OPIS

SEZON 3
OD 22 KWIETNIA ŚRODA 22:00
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TRUCKERKI

To już drugi sezon wyjątkowego programu o kobietach za kierownicą osiemnastokołowców. Razem z Hanią 
– truckerką, którą widzowie znają już z pierwszej serii – pojedziemy na wschód oraz południe Europy. 

Poznamy także siedem nowych dziewczyn, które codziennie przemierzają setki kilometrów za kierownicą 
wielkich ciężarówek. Niestraszne są im trudne załadunki, awarie i ciągły wyścig z czasem. 

W premierowych odcinkach stawią czoło krętym drogom Rumunii, stromym i śliskim zjazdom 
w Skandynawii, a także korkom i remontom na niemieckich autostradach. Dodatkowo będziemy świadkami 

przeprawy z zimowego Detroit do słonecznego Miami wielkim amerykańskim truckiem.

OPIS

SEZON 2
OD 26 LUTEGO ŚRODA 22:00
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ZOOM NA
ARCHITEKTURĘ 

Jak powstały rysunki z Nazca? Co kryje się w tajnych komnatach piramid? Dlaczego niektóre budynki 
przetrwały pożar Rzymu? Seria „Zoom na architekturę” łączy wyniki najnowszych badań naukowych

z techniką animacji komputerowej CGI, która wysadza budynki w powietrze, pozwalając zanurzyć się w tajniki 
ich konstrukcji. Poznajemy ich przeznaczenie, materiały i sposoby wykorzystane przy ich budowie, a także 

idee przyświecające konstruktorom. Każdy odcinek uchyla rąbka tajemnicy na temat starożytnych cywilizacji, 
a także pozwala poznać sekrety nowoczesnych megastruktur.

OPIS

SEZON 4
OD 3 LUTEGO PONIEDZIAŁEK 22:00
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POJEDYNKI
EDA STAFFORDA

Niezniszczalny badacz i mistrz przetrwania w trudnych warunkach – Ed Stafford wybiera się do Chińskiej 
Republiki Ludowej. To właśnie tam stanie w szranki z równie wykwalifikowanymi ekspertami od bushcraftu 
i survivalu. Do zawodów zgłosiło się sześciu profesjonalistów. Czy któryś z nich pokona legendarnego Eda? 
Razem przemierzą śmiertelnie niebezpieczne dżungle, niezdobyte szczyty, rozległe pustynie i gęste bagna 

Państwa Środka, walcząc nie tylko z własną wytrzymałością fizyczną i psychiczną, a także z czasem.
Który z nich dotrze do celu jako pierwszy? Czy Ed wróci z tej niebezpiecznej podróży zwycięsko? 

OPIS

SEZON 2
OD 18 KWIETNIA SOBOTA 13:00
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Nowości

CAŁA 
PRAWDA

W dobie Internetu wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Każdego dnia docierają do nas coraz to nowsze 
informacje o tym jak powinniśmy żyć, jeść czy spać. W jednej chwili rzeczy uznawane za zdrowe okazują się 

być szkodliwe. Które produkty kupować? W jakie teorie wierzyć? Jak w tym wszystkim zachować zdrowy 
rozsądek? Na szczęście w TVN Style jest ktoś, kto zna „Całą prawdę”. To nowa prowadząca TVN Style – 

dziennikarka naukowa Karolina Głowacka.

Żyjemy w czasach chaosu informacyjnego oraz przekonań i lęków powtarzanych z pokolenia na pokolenie. 
Nikt nie jest w stanie zliczyć wątpliwych internetowych teorii i rad. Nieustannie jesteśmy zalewani nowymi 

sensacjami, które często okazują się nieprawdziwe, a nawet szkodliwe. Producenci dają nam ogromny wybór 
produktów, które często nie są takie, jakimi mają być. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i nie zwariować?

Co jest prawdą? Czy faktycznie kranówka jest lepsza od wody źródlanej? Czy rzeczywiście powinniśmy się 
bać żywności modyfikowanej genetycznie? Dlaczego sterylnie nie zawsze znaczy zdrowo i czy wszystkich 

zarazków należy się bać? Jakie promieniowanie jest dla nas naprawdę szkodliwe? Czy wifi wpływa na nasze 
zdrowie? Na te i wiele innych pytań odpowie nowa prowadząca TVN Style Karolina Głowacka. 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. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, razem z ekspertami z danej 
dziedziny, Karolina Głowacka obali internetowe mity i pozwoli nam poznać całą prawdę ukrytą pod masą 

marketingowych chwytów!

OPIS

NOWOŚĆ
OD 4 KWIETNIA SOBOTA 17:00
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LUDZIE, KTÓRZY 
ZMIENIAJĄ ŚWIAT

Nie tylko osoby z pierwszych stron gazet mogą zmieniać świat! Wśród nas znajduje się wielu innych 
wyjątkowych ludzi, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy, wytrwałości oraz kreatywności dokonali czegoś 

niezwykłego! Ich niesamowite osiągnięcia i twórczość mogą być prawdziwą inspiracją dla wielu widzów. Pora 
poznać tych nietuzinkowych bohaterów i ich historie!

Nikt tak jak dziennikarka Magda Mołek nie potrafi opowiadać fascynujących ludzkich historii. Już wiosną 
widzowie poznają Dominikę Dondé, która w wieku czterdziestu lat postanowiła wywrócić swoje życie do góry 

nogami. Zostawiła wykonywaną dotąd pracę i postawiła na sztukę. W nowym programie TVN Style zaprosi 
nas do swojego pięknego świata ceramiki. 

Bohaterem programu będzie również profesor Jan Lubiński, który w Centrum Badawczo-Rozwojowym w 
Grzepnicy prowadzi innowacyjne badania. To właśnie dzięki nim codziennie zmienia życie wielu kobiet. 

Na podstawie jego analiz i wieloletnich studiów  dowiemy się co możemy zrobić już dziś, aby zmniejszyć 
prawdopodobieństwo zachorowania na raka w przyszłości.

OPIS

NOWOŚĆ
OD 8 MARCA NIEDZIELA 14:30
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BEZ TABU. 
EPIDEMIA 

PRÓCHNICY

Sepsa, zapalenie mięśnia sercowego czy opon mózgowych to tylko niektóre z możliwych powikłań po 
nieleczonej próchnicy. Zaskakujące, prawda? Tymczasem wszechobecna dieta bogata w cukier, niewłaściwa 
higiena jamy ustnej i rzadkie wizyty u dentysty prowadzą do rozprzestrzenienia choroby w Polsce. Wchodząc 
w dorosłość, blisko 90% młodych osób ma zmiany próchnicze w zębach. W nowym odcinku serii dokumentów 

„Bez tabu” Agata Młynarska przybliży widzom ten często ignorowany i bagatelizowany temat.

Próchnicą nie da się zarazić? Zębów mlecznych nie trzeba leczyć, bo i tak wypadną? Czy należy je myć  
od razu po posiłku? Usunięcie chorego zęba mlecznego to żadna strata? Nic bardziej mylnego!

O tych i innych mitach oraz złych nawykach Agata Młynarska porozmawia z lekarzami z kilku ośrodków 
stomatologicznych. W odcinku przedstawimy też historie dzieci i punkt widzenia ich rodziców. Poznamy 
18-latka, który nie myje zębów od dwóch lat oraz czterolatkę wybierającą się pierwszy raz do dentysty. 

Eksperci alarmują, że próchnica to choroba całego organizmu. Warto o tym pamiętać! 
Zapraszamy do rozmów „Bez tabu”!

OPIS

NOWOŚĆ
20 MARCA PIĄTEK
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PARY MŁODE 
PONAD MIARĘ

Mało kto ma figurę jak manekin. Jeden jest wyższy, inny mniej proporcjonalny, a kolejny bardziej puszysty. 
Łączy ich jedno. Często ciężko dobrać im odpowiedni strój na jeden z najważniejszych dni w ich życiu. Na 

szczęście to właśnie w TVN Style jest ktoś, kto może im pomóc!

W nowym programie Izabeli Janachowskiej już nie tylko „Panny młode ponad miarę” znajdą swoje 
wymarzone ślubne kreacje. Tym razem prowadząca wraz ze swoją ekipą zajmą się obojgiem narzeczonych, 
którzy do tej pory mieli problemy z dobraniem idealnego stroju na wyjątkową okazję. Wciskanie ich na siłę 

w za małe suknie? Brak modeli do przymierzenia? Wymowne spojrzenia? To nie u nas! W naszym programie 
„Pary młode ponad miarę” udowodnimy, że piękno nie zna rozmiaru. 

Będziemy świadkami historii wesołych i wzruszających. Poznamy panią adwokat, która na co dzień 
przełamuje stereotypy na temat kobiet w męskim świecie prawniczym. Usłyszymy opowieść o potajemnej 

miłości z gimnazjum, która rozkwitła dopiero wiele lat po ukończeniu szkoły.  Poznamy rodziców-
motocyklistów, którzy napawają dumą przyszłą pannę młodą, oraz babcię, która jest rodzinnym szeryfem. 

Zobaczymy ratowniczkę medyczną, która cudem uniknęła amputacji nogi oraz będziemy świadkami 
niewielkiego koncertu. Kto ogoli brodę specjalnie do ślubu? Czy znajdzie się odważny pan młody, który 

wystąpi w tym wyjątkowym dniu w meloniku? A co z wyższą od swojego wybranka panną młodą, która tego 
dnia chce założyć wysokie szpilki?  

Izabela Janachowska przeanalizuje typy sylwetek swoich gości i doradzi im jak podkreślić atuty figury  
i zatuszować jej niedoskonałości. W programie nie zabraknie również uniwersalnych porad dla wszystkich 
widzów. Jak dobrać muchę i poszetkę do męskiej stylizacji? Co z bielizną dedykowaną do sukien ślubnych? 

Jakie są rodzaje upięć welonów?. 

OPIS

NOWOŚĆ
OD 8 MARCA NIEDZIELA 13:30
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PROJEKT 
NA SUKCES

Chcesz spełnić marzenie o własnej firmie? Masz oryginalny pomysł na biznes, ale nie wiesz jak wcielić go  
w życie? Jesteś ciekawy jak funkcjonuje rynek? Prowadzące nowy program TVN Style - Katarzyna 

Sokołowska i Ranita Sobańska mogą ci pomóc! Pora zrealizować swój „Projekt na sukces”!

Wiele osób ma pomysł na biznes lub niesamowitą pasję, która wreszcie mogłaby zacząć przynosić jakieś 
zyski. Nie wiedzą jednak jak za to wszystko się zabrać. Często brakuje im też spojrzenia kogoś z zewnątrz, 

kto szczerze oceni ich plany. 

Już wiosną początkujący przedsiębiorcy otrzymają wsparcie różnego rodzaju specjalistów od jakości, 
wzornictwa, finansów i marketingu. Pomogą im też dwie nowe prowadzące. Katarzyna Sokołowska – 

producentka, reżyserka i choreografka pokazów mody oraz właścicielka firmy modowej, która współpracuje 
z wieloma polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz Ranita Sobańska – projektantka, która 

od lat z sukcesem rozwija znaną sportową markę. To właśnie one doskonale wiedzą jak połączyć pasję 
ze skutecznością. Bohaterkami pierwszego odcinka są Weronika i Karolina, które tworzą prawdziwe 

rękodzielnicze cuda. Tylko jak zmienić pasję do szydełkowania w dochodowy biznes?

OPIS

NOWOŚĆ
WIOSNA
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WARSZATY ŚWIATA 
– ORSKA W PERU

Anna Orska to artystka, która tworzy wyjątkową biżuterię. Inspiracji do swoich projektów szuka w zużytych 
przedmiotach codziennego użytku oraz w tradycjach i wierzeniach kultur z najodleglejszych zakątków 

świata. Jej wzornictwo jest oryginalne i surowe, przeznaczone dla odważnych osób, które lubią podkreślać 
swój indywidualizm.

Artystka zrezygnowała z pracy w wielkiej sieci jubilerskiej, postawiła wszystko na jedną kartę i zaczęła 
tworzyć biżuterię pod swoim nazwiskiem. Nie mając własnego warsztatu, zaczęła skromnie – od bransoletek 

ze zużytych lin żeglarskich. Potem były monety, pociski, kamienie, kości i inne elementy z odzysku. Chęć 
wykorzystywania nietypowych komponentów do tworzenia biżuterii co roku prowadzi ją w inne miejsce. Anna 
pakuje plecak i podróżuje na drugi koniec świata, w głąb balijskiej wyspy, do zniszczonego trzęsieniem ziemi 
Katmandu czy przepięknej zatoki Ha Long w Wietnamie, żeby dotrzeć do lokalnych rzemieślników i tworzyć 

razem z nimi, wzajemnie się ucząc i inspirując. Bez znajomości języka Anna nawiązuje kontakt z ludźmi 
poprzez fach w ręku, ciężką pracę, szczerość i serdeczność. 

Indiańska wioska w Dolinie Inków to kolejne miejsce, w którym tworzy. Przyciągnęło ją tu tkactwo. Tutejsze 
plemiona hodują alpaki, lamy i owce, samodzielnie farbują wełnę i przędą nici, z których wyplatają 

malownicze rękodzieło. Anna uczy się tkactwa, jednocześnie uczestnicząc w codziennym życiu mieszkańców 
Andów i na ten krótki czas stając się częścią ich wspólnoty.

OPIS

NOWOŚĆ
OD 8 MARCA NIEDZIELA 18:00
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JAPONIA 
NA TALERZU

Pyszne sushi, aromatyczny ramen, a może pierożki Gyoza? Jakie są najpopularniejsze potrawy w Kraju 
Kwitnącej Wiśni? Mieszkająca w Japonii już ponad 10 lat, modelka Alexa Łuczak odkryje przed nami sekrety 

azjatyckiej kuchni! W wiosennym menu zaserwujemy widzom niezwykły dokument „Japonia na talerzu”!

Od skromnych barów w zaułkach miasta, przez największy w kraju bazar rybny, przez lokale najlepszych 
mistrzów sushi, aż po najbardziej eleganckie tokijskie restauracje! W nowym programie TVN Style 

przedstawimy widzom cały wachlarz japońskich propozycji kulinarnych!

W Tokio, mieście, które słynie z nowoczesnych budynków, automatów z jedzeniem ustawionych na każdym 
rogu i wielkiego zamiłowania do świeżych owoców morza, prowadząca Alexa Łuczak poszuka też najbardziej 

charakterystycznych i oryginalnych lokalnych smaków. To nie wszystko! Nie zabraknie również drugiego 
kulinarnego oblicza Japonii – tego pełnego spokoju, tradycji i niezwykłych rytuałów. 

Alexa sama nauczyła się japońskiego i prowadziła nawet program w lokalnej telewizji.  
Zapraszamy w smakowitą podróż na drugi koniec świata!

OPIS

NOWOŚĆ
KWIECIEŃ
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ŚLUBY ŚWIATA – 
TURCJA

Ślub to dla wielu osób jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Na całym świecie panują przeróżne 
tradycje, które wypełniają ten wyjątkowy dzień. Na polskich weselach tłucze się kieliszki, na Cyprze 

dekoruje się państwo młodych pieniędzmi, a jak wyglądają zaślubiny w Turcji?

Anna Szlęzak zabierze widzów do Alanyi. To właśnie tam bohaterowie dokumentu Umay i Oğuzhan złożą 
przysięgę małżeńską. Prowadząca weźmie udział w przygotowaniach do ślubu oraz  porozmawia z rodzinami 

młodej pary. Nasza ekspertka od relacji damsko-męskich będzie również uczestniczyć w tradycyjnej „nocy 
henny” – spotkaniu, na które wstęp mają tylko kobiety. W trakcie wieczoru odbywa się rytuał polegający na 

śpiewaniu tradycyjnych pieśni i tańcu wokół panny młodej. Główna bohaterka ubrana w czerwony welon  
i z henną na dłoniach będzie cieszyła się ostatnim dniem wolności. Jak wygląda sama ceremonia i tureckie 

wesele? Przekonacie się już wiosną na antenie TVN Style!

OPIS

NOWOŚĆ
OD 29 MARCA NIEDZIELA 14:30
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ACH, TEN ŚLUB! 

Magdalena Socha-Włodarska i Agnieszka Winnicka nie zwalniają tempa! Rusza drugi sezon programu  
„Ach, ten ślub!”! Ekspertki TVN Style po raz kolejny udowodnią, że dosłownie wszystko jest możliwe. 

Nawet… na trzy dni przed ślubem!

Jak poradzić sobie z organizacją tak dużego wydarzenia? Czy da się spełnić marzenie o idealnym weselu? 
Dzięki naszym prowadzącym i ich niezastąpionej ekipie z pewnością! Magdalena jest projektantką sukni 

ślubnych, która pomoże stworzyć idealne stylizacje nie tylko dla młodej pary, ale także dla ich najbliższych. 
Z kolei Agnieszka zatroszczy się o całą resztę! Ta dekoratorka i florystka z nieograniczoną wyobraźnią zadba 

o niesamowitą oprawę każdej uroczystości. 

W nowych odcinkach programu poznamy wiele wyjątkowych par i ich historie. Odwiedzimy z nimi teatr, 
stadninę koni, a nawet spełnimy ich pragnienie o własnym cadillacu. Czekają nas też niespodzianki – 
Maciej Maniewski zadba o fryzurę mamy panny młodej, a na jednym z wesel zaśpiewa popularny chór 

Sound’n’Grace! Będzie zabawnie, wzruszająco i przede wszystkim pięknie! 

OPIS

SEZON 2
OD 5 KWIETNIA NIEDZIELA 14:30
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ZWIĄZKI Z MODĄ

Co się dzieje, kiedy miłość spotyka się z modą? Czy łatwo jest trafić w gust najbliższej osoby? Już wiosną 
będziemy mieli dla panów nietypowe zadanie! To właśnie dzięki nam będą mogli wykazać się kreatywnością 

i wystylizować swoją partnerkę na specjalne wydarzenie. Wszystko będzie bacznie obserwowała nasza 
prowadząca Kasia Baran! Czy bohaterowie skorzystają z jej profesjonalnych porad?

Zapraszamy mężczyzn do naszej garderoby! Przekonamy się czy ich modowa wyobraźnia nie zna granic. 
Ubrania, dodatki, kolory – czy to wszystko spodoba się ich ukochanym? Zmagania będą obserwować  

i komentować osoby bliskie każdej parze. Natomiast Kasia Baran – stylistka gwiazd – oceni dobór ubrań pod 
kątem dopasowania do urody bohaterki oraz charakteru okazji. To nie wszystko! 

W programie nie zabraknie cennych porad i trików modowych. Nasza ekspertka w perfekcyjny sposób 
podkreśli atuty sylwetki uczestniczki programu oraz ukryje jej ewentualne mankamenty. Podpowie też jak 

we właściwy sposób łączyć różne faktury materiałów oraz co zrobić, żeby nie popełnić gafy przy  
doborze dodatków! 

OPIS

SEZON 2
OD 8 MARCA NIEDZIELA 12:30
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DIETA CZY CUD? 

Nieustraszona testerka diet powraca! Kinga Zawodnik udowodniła już wszystkim, że niczego się nie boi  
i w walce ze zbędnymi kilogramami jest gotowa na wszystko. Widzowie pokochali ją za ogromny dystans 

i niesamowite poczucie humoru! W nowych odcinkach programu „Dieta czy cud?” wspólnie z nią poszukamy 
idealnych sposobów na odchudzanie, ciekawych gadżetów oraz odpowiedniej aktywności fizycznej.  

Do boju! Gotowi? Start!

Już wiosną Kinga wspólnie z ekspertami zajmie się „cudownymi” specyfikami odchudzającymi, które często 
mogą zagrozić naszemu zdrowiu. Przetestuje też na sobie nieinwazyjne zabiegi medycyny estetycznej. 

Skorzysta z wiedzy i rad licznych ekspertów – dietetyków, lekarzy i trenerów. Co zrobić, by uniknąć efektu 
jo-jo? Jak mądrze podejść do tematu odchudzania i nie dać się nabrać? 

Kinga marzy o tym, żeby zgubić zbędne kilogramy. Niedawno zyskała dodatkową motywację. Zachwyciła ją 
metamorfoza sławnej piosenkarki Adele, o której ostatnio rozpisywały się wszystkie media. Kinga, pracując 

w aptece, wiele razy słyszała, że jest do niej podobna. Dlatego, tak jak jej idolka, nie zamierza się poddać! 
Przekonamy się również jak nasza prowadząca poradzi sobie na ringu bokserskim i w sali baletowej.

W każdym odcinku poznamy też historie osób, które przeszły spektakularne przemiany i na stałe  
pokochały swoje ciała. 

OPIS

SEZON 2
OD 15 MARCA NIEDZIELA 11 :00
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TATA 
W TARAPATACH 

Mama wyjeżdża na trzy dni. Tata zostaje w domu z dziećmi i przejmuje wszystkie obowiązki. Jak sobie 
poradzi? Wpadnie w tarapaty czy wprost przeciwnie? Co na to wszystko powie mama obserwująca jego 

starania podczas swojej nieobecności?

W każdej rodzinie podział obowiązków wygląda inaczej. W niektórych domach nadal większość z nich należy 
do kobiet. Są też takie, w których pałeczkę przejmują mężczyźni. Jedno jest pewne! Łatwiej radzić sobie  

z codziennym życiem wspólnie, niż w pojedynkę! 

Co stanie się, kiedy mama wyjedzie z domu na całe trzy dni? Jak ojciec poradzi sobie z ogarnianiem dzieci  
i całej reszty? Czy uda mu się wykonać każde zadanie z listy, którą zostawiła dla niego partnerka? 

Nie można zapomnieć też o drugiej stronie, która na bieżąco będzie śledziła to, co dzieje się w domu.  
I to  razem z innymi trzema mamami – bohaterkami kolejnych odcinków programu! To właśnie tu emocje 

nieraz sięgną zenitu. Będzie dużo nerwów, ale też śmiechu i łez wzruszenia.

OPIS

SEZON 2
OD 15 MARCA NIEDZIELA 22:15
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GWIAZDY 
PRYWATNIE 

Życiem gwiazd interesują się niemal wszyscy, a każdy szczegół z ich życia jest szeroko opisywany przez 
kolorowe magazyny. Już wiosną kolejne najpopularniejsze nazwiska polskiego show-biznesu uchylą przed 

widzami rąbka tajemnicy i zaproszą Ulę Chincz z kamerą TVN Style do swoich domów!

Jakie gwiazdy są na co dzień? Jak mieszkają? Które książki i filmy lubią najbardziej? W jaki sposób łączą 
obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym? Bez jakich przedmiotów nie wyobrażają sobie życia? Ula Chincz 
po raz kolejny udowodni widzom, że dom to przede wszystkim jego mieszkańcy. Zapraszamy do oglądania 

szóstego sezonu programu „Gwiazdy prywatnie”!

OPIS

SEZON 6
OD 13 KWIETNIA PONIEDZIAŁEK 22:25
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PANI GADŻET 

To już 19. sezon, a my nie zwalniamy tempa! Kultowy program TVN Style powraca na antenę w lekko 
zmienionej formie! Anna Nowak-Ibisz jak zawsze będzie niezastąpionym przewodnikiem po świecie 
gadżetów. Wspólnie z widzami zajmiemy się tropieniem rynkowych nowości, funkcjonalnych rzeczy  

i patentów, które sprawdzą się w każdym domu. Tym razem do swoich poszukiwań zaprosimy również 
wyjątkowych gości!

Gadżety są nieodłącznym elementem codziennego życia. Co warto kupić? Kiedy cena jest adekwatna do 
jakości? Jak odnaleźć się w gąszczu ofert sklepowych? Na ratunek przychodzi Pani Gadżet! W nowym sezonie 

razem z rodowitym Włochem przetestujemy piece do pizzy. Sprawdzimy też systemy antywłamaniowe  
z prawdziwym i doświadczonym złodziejem. Co na temat nowoczesnej myszki komputerowej powie 

ortopeda?

OPIS

SEZON 19
OD 20 LUTEGO CZWARTEK 22:25
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TU JEST 
PIĘKNIE 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”! W programie „Tu jest pięknie” po raz kolejny przemierzymy Polskę 
wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu różnych nietuzinkowych miejsc. Przewodnikiem będzie niezastąpiona 

Dorota Szelągowska, która odkryje przed widzami różne oblicza piękna.

Willa rodem z lat 50. z widokiem na Morze Bałtyckie, nowoczesny zamek na wschodzie kraju, dworek  
w stylu prowansalskim z elementami art déco znajdujący się w otoczeniu lasów, a może hotel z unikalną, 

przeszkloną strefą SPA w sąsiedztwie Tatr? To tylko niektóre z miejsc, które pokażemy w nowej serii 
najpiękniejszego programu TVN Style! 

Jeżdżąc po Polsce, prowadząca Dorota Szelągowska skupi się nie tylko na wyjątkowym wzornictwie: 
architekturze, meblach czy dodatkach. Zagłębi się też w historię, spróbuje niecodziennych lokalnych dań,  
a przede wszystkim pozna rzeszę fantastycznych ludzi, którzy podzielą się z nią swoją miłością do piękna.

OPIS

SEZON 5
OD 11  MARCA ŚRODA 22:25
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W ROLI GŁÓWNEJ 

Magda Mołek jest symbolem dziennikarskiego profesjonalizmu. Niezwykle przenikliwa, szczera i naturalna. 
W rozmowie z nią największe polskie gwiazdy otwierają się jak nigdy wcześniej. Uchylają przed widzami 

rąbka tajemnicy i zapraszają do swojego świata. Jej program jest na antenie TVN Style już 12 lat! Tym razem 
„W roli głównej” zobaczymy między innymi Ewę Chodakowską, Alana Andersza, Maffashion  

i Cezarego Pazurę.

Czy prowadząca zaliczy 90-dniowe wyzwanie Ewy Chodakowskiej? Co po tragicznym wypadku było 
największym sprawdzianem dla Alana Andersza? Czy prawie 1,5 milionów followersów to dla Maffashion 

ciągła motywacja? Kogo Cezary Pazura wyzwał na pojedynek w imię zasad? Już wiosną na widzów czekają 
zaskakujące zwierzenia, chwile wzruszeń oraz dużo uśmiechu.

OPIS

SEZON 24
OD 2 MARCA PONIEDZIAŁEK 22:25
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KTO TU MIESZKA?  

Pokaż mi swoje mieszkanie, a powiem ci kim jesteś! Już wiosną będziemy mogli bezkarnie zajrzeć do domów 
naszych bohaterów! Cztery osoby, które nic o sobie nie wiedzą, trochę dedukcji i doskonała zabawa.  

Czy widzom uda się odgadnąć kto tu mieszka? Kto w odcinku zdobędzie główną nagrodę? Tego wszystkiego 
dowiecie się w nowym sezonie programu!

W trzeciej serii odwiedzimy wiele oryginalnych miejsc i poznamy ciekawych ludzi. Mieszkanie z winiarnią, 
cztery kąty żeglarza, lokum Alicji w Krainie Czarów, a może dom w chmurach? Który z bohaterów wytypuje 
prawidłowo i zgarnie 5 tysięcy złotych? Czyja strategia okaże się prawidłowa? Podczas wizyt w mieszkaniu 

nie jest łatwo – znamy jedynie imiona i zawody uczestników. Zaglądamy do śmieci, lodówek i szaf, i…  
bacznie obserwujemy! Tutaj liczą się szczegóły.

OPIS

SEZON 3
OD 10 MARCA WTOREK 22:25
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PANI GADŻET 
EROTYCZNIE  

Bez skrępowania, tematów tabu czy fałszywego wstydu. Anna Nowak-Ibisz powraca z nowym sezonem „Pani 
Gadżet erotycznie”! Neonowy wibrator, a może kamera do nagrywania intymnych przygód? W najbardziej 

gorącym programie TVN Style sprawdzimy różnorodne gadżety i akcesoria, które dodadzą szczypty pikanterii 
w sypialni każdego widza! 

„Pani Gadżet erotycznie” to jednak program nie tylko o różnych sprzętach czy zabawkach. 
W premierowych odcinkach zobaczymy także rozmowy z ginekologami, seksuologami i psychologami, którzy 

wyjaśnią pojęcie wstydu, opowiedzą o niedopasowaniu seksualnym i przyjrzą się związkom, które takiej 
bliskości… w ogóle nie potrzebują. Anna Nowak-Ibisz zbada też, czy jest jeden uniwersalny przepis na udany 

seks i prześledzi słownik pojęć związanych z tym tematem. Będziecie nim zaskoczeni! 

OPIS

SEZON 2
OD 7 MARCA SOBOTA 22:55



109109 WIOSNA 2020 © TVN S.A.

WERSJA ONLINETVN STYLE | KONTYNUACJE

NA CZASIE  

Chcesz być na czasie? Lubisz poznawać interesujących ludzi i kulisy ich pracy? Śledzisz najnowsze trendy? 
Uwielbiasz podglądać życie gwiazd oraz odwiedzać pokazy mody i premiery filmowe?  

Ten program jest właśnie dla ciebie! 

Kamery nowego programu „Na czasie” są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Dzięki nim, 
widzowie TVN Style są zawsze na bieżąco, nie ruszając się z kanapy. Mogą obejrzeć relacje z planów 

zdjęciowych, wystaw i targów oraz wywiady z ludźmi z pierwszych stron gazet. Twórcy audycji zaglądają 
za kulisy największych pokazów mody i konferencji prasowych. Z wytrwałością tropią najnowsze trendy 
i wszystko co modne w danym sezonie. Tutaj nie ma miejsca na nudę! W nowych odcinkach zajrzymy za 

kulisy pracy Gosi Baczyńskiej i sprawdzimy, jak powstawała wyjątkowa suknia Olgi Tokarczuk. Dowiemy się, 
dlaczego Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła założyć fundację i komu zamierza pomagać. 

OPIS

SEZON 2
OD 9 LUTEGO NIEDZIELA 17:30
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SZTUKA MIĘSA   

O mięsie – niebanalnie i do rzeczy. „Sztuka mięsa” to autorski program kulinarny, w którym w rolach 
głównych zobaczymy wołowinę, wieprzowinę i drób. Nikt nie potrafi wgryźć się w ten temat lepiej  

niż Tomek Jakubiak!

W trzecim sezonie prowadzący pokaże w swojej kuchni patenty na ciekawe potrawy mięsne i podpowie jak je 
przygotować, by wydobyć z nich 100% smaku. Co tym razem znajdzie się w jego menu? Smażony schab  

z sosem z jabłek i francuskiej musztardy, grillowane kotleciki cielęce z plackami i agrestową konfiturą czy 
duszona cielęcina w białym winie. 

Kucharz odwiedzi też lokalnych hodowców i najciekawsze restauracje, karczmy oraz gospodarstwa, których 
specjalnością są mięsa z grilla, patelni, pieca i rożna. Tam wraz z szefami kuchni podzieli się z widzami 

garścią soczystych porad oraz inspiracji.

W nowych odcinkach zabierzemy widzów między innymi do Poznania na smakowite wieprzowe żeberka. 
Będzie jak w amerykańskim śnie! W Katowicach dowiemy się więcej o współczesnej kuchni śląskiej,  

a w Ojcowie spróbujemy pysznego pstrąga. Jesteście gotowi na prawdziwą ucztę?

OPIS

SEZON 3
OD 19 LUTEGO ŚRODA 17:25
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JESTEM Z POLSKI 
  

Zapraszamy w fascynującą podróż dookoła świata! W programie „Jestem z Polski” widzowie poznają 
rodaków, którzy wyjechali w poszukiwaniu swojego miejsca na Ziemi. Jesteście ciekawi, jak wygląda ich 

życie poza granicami naszego kraju?

W kolejnym sezonie nowi bohaterowie pokażą widzom TVN Style swoje otoczenie, zaproszą do ulubionych 
restauracji i przedstawią przyjaciół. Opowiedzą jak wygląda ich codzienność oraz podzielą się praktycznymi 

wskazówkami. W nowych odcinkach zobaczycie nietuzinkowe miejsca, usłyszycie autentyczne opowieści ludzi 
i zakochacie się w podróżach. Będziemy obserwować świat widziany oczami Polaków mieszkających  

m.in. w Turcji, Japonii, USA i Egipcie. Już wiosną odwiedzimy Anię, polską przewodniczkę mieszkającą  
w Turcji oraz Ewelinę, artystkę z Tokio zafascynowaną japońską sztuką i kulturą.

OPIS

SEZON 4
OD 3 KWIETNIA PIĄTEK, 22:25
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ŚWIĘTE MIEJSCA   

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 Hagia Sophia – niegdyś 

kościoła bizantyjskiego, obecnie meczetu i muzeum. 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.

OPIS

KWIECIEŃ
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UPS! 
TO SIĘ NAGRAŁO    

Śmiech to zdrowie – znane wszystkim powiedzenie jest prawdziwsze, niż nam się wydaje! Naukowcy 
potwierdzają, że kilka sekund wystarczy, by dotlenić organizm, a w regularnych dawkach może chronić też 

przed zawałem serca. To wystarczający powód, żeby zobaczyć nowe odcinki programu „Ups! To się nagrało” 
w TVN Style!

W kolejnym sezonie programu zaprezentujemy widzom jeszcze więcej przezabawnych sytuacji, które 
udało się uwiecznić! Zobaczymy najśmieszniejsze sytuacje z dziećmi, psami, kotami i innymi zwierzętami 

domowymi w roli głównej! Będą roztrzepani tatusiowie, wpadki magików i cała masa śmiechu.  
Towarzyszyć nam będą gwiazdy polskiego show-biznesu. Jak Marcin Sawicki zachowuje się na widok 

słodkich szczeniaczków? Jakie poczucie humoru ma Anna Nowak-Ibisz? Czego nauczy się Izabela 
Janachowska oglądając największe wpadki dwulatków?

OPIS

SEZON 2 
OD 29 LUTEGO SOBOTA, 22:25
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SEZON 3
OD 13 MARCA

DOROTA
INSPIRUJE

Burzy i buduje. Urządza i maluje. Wszystkich widzów inspiruje. Do gry wraca Dorota Szelągowska, której 
wyobraźnia nie zna granic. Drżyjcie wszystkie niepotrzebne ściany, przestarzałe graty i źle urządzone małe 

powierzchnie! Remont jest już tuż, tuż!

Dla wielu osób moment, w którym do drzwi zapuka Dorota Szelągowska, jest jednym z najszczęśliwszych 
w życiu. Prowadząca program jest nie tylko świetnym projektantem wnętrz, ale też psychologiem. 

Doskonale wyczuwa potrzeby i gust właścicieli mieszkania. Kiedy wchodzi do czyjegoś domu, widzi więcej 
niż wszyscy. Od pierwszego wejrzenia wie jak zmienić każde pomieszczenie tak, żeby było nie tylko piękne, 
ale i użyteczne. Najczęściej musi radzić sobie z brakiem przestrzeni i funkcjonalności oraz przestarzałym 

wystrojem. 

W programie wspiera ją znana i lubiana przez widzów ekipa remontowa – projektantka i prawa ręka Doroty 
– Marika, najsłynniejszy polski stolarz – Darek oraz Ivan, szef ekipy budowlanej, która urzeczywistnia 

wszystkie, nawet najbardziej szalone pomysły prowadzącej. To właśnie oni w każdym odcinku zajmą się 
wybranym przez uczestników pomieszczeniem. Kto tym razem miał szczęście i nie będzie musiał robić 

remontu na własną rękę?

W trzecim sezonie programu Dorota spotka się z młodą parą, mieszkającą w dwudziestodwumetrowym 
mieszkaniu, która w jednym pokoju musi zmieścić sypialnię, jadalnię i pokój do pracy. Spróbuje także 

pogodzić odmienne interesy czteroosobowej wybuchowej rodzinki, urządzając jedno wspólne pomieszczenie 
dla dwójki dzieci. W kolejnych odcinkach weźmie na tapetę niedużą, zniszczoną łazienkę mamy i córki

oraz pomoże rodzinie, którą, mimo wielkiego zaangażowania, ogrom prac remontowych po prostu przerósł.

OPIS

PIĄTEK 22:00
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WEEKENDOWA 
METAMORFOZA

Prawie każdy z nas lubi niespodzianki, a już szczególnie, gdy uczestniczy w nich architekt Krzysztof Miruć! 
Prowadzący HGTV razem z bohaterami programu przygotuje niezwykły prezent dla ich najbliższych. Jedno 

pomieszczenie w domu plus jeden weekend równa się jedyna taka metamorfoza! 
Wiele osób latami patrzy z niechęcią na swoją mało funkcjonalną kuchnię lub przestarzały wystrój w salonie. 

Po cichu marzą o metamorfozie, ale nie mają odwagi, pomysłu lub możliwości, żeby się za nią zabrać.
Na szczęście ktoś inny bierze sprawy w swoje ręce!

Już wiosną poznamy kolejne historie osób, które chcą zaskoczyć swoją rodzinę lub przyjaciół. Wyjątkowym 
podarunkiem będzie… remont! Czy uda im się dochować tajemnicy? Jak bliscy zareagują na nowy wystrój 

wnętrza? Czy architekt Krzysztof Miruć trafi w ich gust?

W programie „Weekendowa metamorfoza” przekonamy się również, że zgrany zespół to podstawa. W końcu 
nie jest prosto zrobić całkowity remont pokoju czy kuchni zaledwie w dwa dni! W metamorfozie pomogą 

prowadzącemu: Magda, która jest specjalistką od tkanin, stolarz Emil i dwie ekspresowe ekipy remontowe. 
Wspólnie potrafią zdziałać cuda i przygotować najlepsze niespodzianki na świecie!

OPIS

SEZON 2
OD 28 MARCA SOBOTA 22:00
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HOUSE HUNTERS 
– POSZUKIWACZE 

DOMÓW 

Dom to coś więcej niż cztery ściany, dlatego poszukiwania idealnego miejsca na Ziemi mogą okazać się nie 
lada wyzwaniem. Całe szczęście na ratunek bohaterom programu przychodzą prawdziwi profesjonaliści! 
Maciej Mindak, Karolina Szwarc, Konrad Łaszewski – to właśnie przed nimi rynek nieruchomości nie ma 
żadnych tajemnic. Już wiosną w HGTV siódmy sezon programu „House hunters – Poszukiwacze domów”!

Decyzja o zakupie wymarzonego mieszkania lub domu jest jedną z najważniejszych, jakie musimy podjąć
w naszym życiu. Do czego przywiązujemy największą wagę? Lokalizacja, metraż, a może własny ogródek? 
Jak odnaleźć to idealne lokum, które skradnie nasze serce? To zadanie dla agentów specjalnych! Maciej 

Mindak, Konrad Łaszewski i Karolina Szwarc wśród gąszczu ofert potrafią znaleźć prawdziwe perełki.
Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. W każdym odcinku przygotują dla bohaterów po trzy propozycje.

W finale odcinka uczestnicy programu wybiorą jedną z nich. Na co się zdecydują? 

Program „House hunters – Poszukiwacze domów” to bezcenne źródło informacji o rynku nieruchomości
w najróżniejszych regionach Polski. To także skarbnica profesjonalnych porad i wielu inspirujących historii. 

OPIS

SEZON 7
OD 5 MARCA CZWARTEK 22:00
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NOWA MAJA
W OGRODZIE 

Gdzie najlepiej witać wiosnę? W ogrodzie. A z kim? Oczywiście, że z Mają Popielarską. Fani najbardziej 
relaksującego programu w telewizji mają na co czekać! W nowych odcinkach „Nowej Mai w ogrodzie” moc 

inspiracji, niezawodnych porad oraz najpiękniejsze przestrzenie zielone nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 
Czas zaprosić wiosnę do naszych ogrodów.

Maja Popielarska już od szesnastu lat przekazuje widzom swoją wiedzę na temat ogrodów i hipnotyzuje 
ich niesamowitymi opowieściami. Już w marcu zabierze nas do malowniczego miejsca w stylu japońskim, 

które położone jest... w Karkonoszach. Właściciele niedużych działek również mają na co czekać! Ekipa 
HGTV odwiedzi znaną gdańską projektantkę zieleni, która udowodni nam, że w funkcjonalnym wykorzystaniu 

przestrzeni liczy się dosłownie każdy centymetr. Tej wiosny zachwycimy się również maleńkimi ogrodami
– to właśnie takie odkryliśmy w Swarzędzu pod Poznaniem. Odwiedzając kolejnych bohaterów, 

przekonamy się czy łatwo jest stworzyć otoczenie idealne dla dzieci. Spotkamy się również z prawdziwymi 
kolekcjonerami. Pani Janka z Gliwic pokaże jak wkomponować romantyczną gęstwinę róż w ponad 100-letnie 

zabudowania z cegły, otaczające dziedziniec.

Kolejną miłośniczkę tych kwiatów spotkamy również pod Poznaniem, gdzie na 600-metrowej przestrzeni 
właścicielka zgromadziła dziesiątki odmian różnych krzewów. Z kolei na letniskowej działce małżeństwa 
pracowników ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego zobaczymy wyjątkową kolekcję piwonii

oraz wiele rzadko spotykanych bylin. Tysiące tulipanów, piękne tarasy oraz ogrody prosto z Holandii.
To wszystko już wiosną w HGTV Home & Garden!

OPIS

SEZON 4
OD 1  MARCA NIEDZIELA 9:20



119 WIOSNA 2020 © TVN S.A.

WERSJA ONLINEOFERTA PROGRAMOWA HGTV

POLOWANIE
NA OGRÓD 

Dominik Strzelec często udaje się na łowy. Uważnie szuka, podgląda, dopytuje. Na samym końcu,
z zaskoczenia… zaprasza do swojego programu bohaterów, którzy nie mają pomysłu na swój ogród i chcieliby 

to zmienić! Zaniedbana przestrzeń, zniszczona trawa, hałdy ziemi to tylko niektóre z problemów, z którymi 
się borykają. Na szczęście dla naszego prowadzącego nie ma rzeczy niemożliwych! Z uśmiechem na twarzy

i niespożytą energią zaskakuje wszystkich swoimi oryginalnymi pomysłami. Jak będzie tym razem?

Nasz ogrodnik i majsterkowicz Dominik Strzelec ma jedno ważne i niestety często skomplikowane zadanie! 
W trzy dni musi przeprowadzić całkowitą metamorfozę ogrodu bohaterów programu. Czy jego szalone 

pomysły przypadną do gustu właścicielom? Czym wraz ze swoją niezawodną ekipą zaskoczy widzów HGTV? 
Każdy odcinek to również profesjonalne porady i duża dawka inspiracji dla wszystkich posiadaczy 

przydomowych ogrodów! Właśnie takiej wiosennej metamorfozy potrzebowaliśmy. „Polowanie na ogród” 
czas zacząć!

OPIS

SEZON 4
OD 22 MARCA NIEDZIELA 10:30
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WYMARZONE
OGRODY 

Są jak woda i ogień. Prywatnie siostry, zawodowo wspólniczki. Już dawno podbiły serca widzów swoimi 
wyjątkowymi zielonymi projektami. Izabela Szarmach i Olga Piórkowska to prawdziwe ekspertki do zadań 

specjalnych, które w kilka dni potrafią wyczarować „Wymarzony ogród”!

Mieszkasz w mieście, masz mały ogródek lub niewielki taras? Marzysz o odpoczynku od miejskiego 
zgiełku? A może potrzebujesz przestrzeni dla dzieci na świeżym powietrzu? Nasze prowadzące wiedzą 

co z tym zrobić! W nowych odcinkach swojego programu to właśnie na życzenie bohaterów przeprowadzą 
spektakularne metamorfozy. Czym uda im się ich zachwycić? Jakie patenty zastosują, żeby przydomowy 

ogród był nie tylko piękny, ale i funkcjonalny?

W programie „Wymarzone ogrody” każdy znajdzie coś dla siebie – praktyczne porady, pomysły
dla początkujących ogrodników oraz inspiracje dla miłośników kwiatów. Przekonacie się, że nawet

w sercu miasta można stworzyć miejsce pełne zieleni i magii. 

OPIS

SEZON 3
WIOSNA



121

WERSJA ONLINE

WIOSNA 2020 © TVN S.A.

OFERTA PROGRAMOWA TLC



122

OFERTA PROGRAMOWA TLC WERSJA ONLINE

WIOSNA 2020 © TVN S.A.

NOWOŚĆ
MARZEC

MIŁOŚĆ WAGI 
CIĘŻKIEJ

Od dawna udowadniamy, że miłość ma różne oblicza. Tej wiosny na antenę TLC trafi nowy, wyjątkowy 
program „Miłość wagi ciężkiej”, który ukazuje intymne i wzruszające obrazy z życia par o skrajnie różnych 

sylwetkach. Kontrowersyjne związki przystojnych mężczyzn z otyłymi partnerkami od dawna budzą mieszane 
uczucia. Czy ich miłość będzie na tyle szczera i silna, by pokonać uprzedzenia ze strony rodziny i przyjaciół? 

Premiera tego amerykańskiego programu już w marcu. 

OPIS
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PRZEMIANA
W STYLU

DRAG QUEEN!

Jak kochać innych, jeśli nie umiemy pokochać samych siebie…? Na ratunek przybywają królowe nocy, 
które udowodnią, że każdy z nas może wyglądać i czuć się bosko we własnym ciele! W nowym programie 

„Wystrzałowa metamorfoza z drag queen” grupa znanych z telewizji performerek i ekspertek od wizerunku 
scenicznego przeprowadzi metamorfozy, które na nowo zbudują pewność siebie kilku bohaterów. Zobaczymy 
m.in. pannę młodą, która chce czuć się wyjątkowo w dniu swojego ślubu, dziewczynę, która marzy by olśnić 

starych znajomych na zbliżającym się balu absolwentów, czy kobietę, która po utracie wielu kilogramów 
musi na nowo pokochać swoje ciało. Makijaż i ubranie to nie wszystko – królowe nauczą bohaterów jak 

zmienić wystrój otoczenia i jak odnaleźć hobby. Program zabierze widzów we wzruszającą podróż przez życie 
i walkę o miłość i zrozumienie dla samego siebie. Będzie głośno, kolorowo i olśniewająco! Start programu 

już w kwietniu.

OPIS

NOWOŚĆ
KWIECIEŃ
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WIZA
NA

MIŁOŚĆ:
PIERWSZE

SPOTKANIE 

Internetowe randki to dziś codzienność. Prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę… Ale co, gdy prowadzi ona 
na drugą stronę globu? Dobrze znana widzom seria „Wiza na miłość: pierwsze spotkanie” powraca

w kwietniu z 4. sezonem. Kilkoro Amerykanów zaprasza do siebie ukochanych z zagranicy poznanych w sieci, 
by dzięki wizie narzeczeńskiej móc razem zamieszkać. Czy, mimo różnic kulturowych i braku wspólnego 

języka, uda im się utrzymać relację? Jak będzie wyglądało ich wspólne życie? Czy okaże się tak doskonałe, 
jak sobie wyobrażali? W nowej serii zobaczymy także jak żyli bohaterowie programu, zanim spotkali 

ukochanych w realu. 

OPIS

SEZON 4
KWIECIEŃ
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HISTORIE
WIELKIEJ WAGI
– DALSZE LOSY 

 „Historie wielkiej wagi – dalsze losy” to poruszająca seria dokumentująca życie 15 Amerykanów 
zmagających się z otyłością. W poprzednich cyklach pokazaliśmy ponadroczną, niezwykle trudną drogę 
bohaterów o wadze powyżej 250 kilogramów do kulminacyjnego punktu terapii – operacji zmniejszenia 
żołądka. W 5. sezonie, który pojawi się już w kwietniu, zobaczymy jak radzą sobie teraz. Komu udało się 

schudnąć i wrócić do zdrowia, a kto nie poradził sobie z chorobą? Czy mimo depresji, uzależnienia od 
jedzenia, braku wsparcia bliskich, bólu, strachu i niesamodzielności zmienili swoje życie na lepsze? Jedno 

jest pewne – ten program to coś więcej niż tylko historia zrzuconych kilogramów.

OPIS

SEZON 5
KWIECIEŃ
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SALON SUKIEN 
ŚLUBNYCH

Najpopularniejsza ślubna wróżka powraca, by zmienić życie kolejnych panien młodych! Tylko, że zamiast 
magicznej różdżki, ma w zanadrzu wyśmienite poczucie stylu, sztab ekspertów od mody i dziesiątki 
olśniewających sukni z nowojorskiego salonu Kleinfeld  Bridal. Prowadzący program „Salon sukien 

ślubnych” to stylista, którego supermoce wykraczają daleko poza pomaganie w wyborze sukni marzeń.  
Wątpliwości,  wystające  boczki,  tatuaże  w  widocznych  miejscach  i  surowe  wymagania mamusi znikają

jak zaczarowane, gdy do akcji wkracza Randy Fenolli. Kultowy program doczekał się już 18. sezonu,
który na antenie TLC zadebiutuje w czerwcu.

OPIS

SEZON 18
CZERWIEC
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WIOSNA

ZAWÓD:
SZEF KUCHNI

W czym tkwi sekret prawdziwego szefa kuchni? Okazuje się, że każdy z nich ma na to swój przepis…
W nowym sezonie programu „Zawód: szef kuchni” poznamy tajniki pracy najlepszych specjalistów branży 

gastronomicznej. Każdy z bohaterów ma swoją unikalną historię i styl gotowania, autorskie przepisy
oraz sprawdzone porady. Okazuje się jednak, że zawód szefa kuchni to nie tylko realizowanie pasji 

kulinarnych i zbieranie pochwał od zadowolonych gości. To także ciężka praca, której kulisy zobaczymy
w nowym sezonie programu. Kucharze przybliżą widzom tajniki kuchni, w której się specjalizują, doradzą

jak i skąd dobierać najlepsze składniki oraz przygotują kilka autorskich dań. Będzie pysznie! 

OPIS
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SMACZNE
MIEJSCA 

Inną kulturę najlepiej poznaje się poprzez jej kuchnię. Każdy bliski lub daleki zakątek ma swoje lokalne 
smaki, zapachy i tradycje związane z jedzeniem. Na wiosnę powracamy do cyklu podróżniczego „Smaczne 

miejsca”, będącego kulinarnym przewodnikiem po wybranych zagranicznych lokalizacjach. Widzowie 
programu poznają okoliczne, tętniące życiem bary, knajpki, targi i bazary, które warto zobaczyć

i zasmakować. Odwiedzimy nie tylko drogie i ekskluzywne restauracje, ale też tanie i dobre miejsca
z tradycyjnym jedzeniem. W poprzedniej serii kamera Food Network dotarła do Mediolanu, Dubaju

i Zanzibaru. Dokąd wybierze się tym razem? Dowiemy się w nowym sezonie programu! 

OPIS

NOWOŚĆ
WIOSNA
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NA TŁUSTO
I NA GRUBO 

Przed nami kolejny tłusty sezon uwielbianego włoskiego programu. Prowadzący „Na tłusto i na grubo”, 
mistrz kuchni Rubio zabiera nas w kulinarną podróż po całych Włoszech, szukając najpyszniejszych 

lokalnych potraw. Rubio, z wrodzoną włoską charyzmą, nie cofnie się przed niczym, by dotrzeć do rozmaitych 
zakątków miast w poszukiwaniu idealnego smaku, a uważa, że nie występuje on bez dużej ilości kalorii.

Tutaj rozpuszczony ser, oliwa, śmietana i masło płyną strumieniami. W każdym odcinku razem z nim 
buszujemy po ulicach i najstarszych targach, wynajdując najciekawszy lokal i wyzywając na pojedynek szefa 

jego kuchni. Na składniki polujemy na bazarach, wypytując miejscowych o najlepsze produkty, wąchając, 
smakując i jednocześnie poznając zwyczaje miasta. Potem Rubio wyciąga swoją mobilną kuchnię i gotuje

na ulicy. Czy zrobi to lepiej niż lokalny kucharz? Werdykt wydaje jury składające się z miejscowych smakoszy.
W tym programie jedzenie to wielka przygoda! 

OPIS

WIOSNA
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SEZON 2
WIOSNA

POLSKA
FILMOWA 

Wyprawę rozpoczniemy serią spotkań z naszego podwórka. Są w Polsce miejsca, w których fikcja miesza 
się z rzeczywistością i nic nie jest takim, jakim się wydaje. Widzowie odwiedzą je z aktorem Rafałem 

Zawieruchą. Wspólnie dotrą tam, gdzie tworzyła się historia polskiego kina i gdzie kino tworzyło historię. 
Jesteście ciekawi, gdzie kręcono najbardziej znane polskie filmy i seriale?

OPIS
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POLACY
Z WYBORU 

Program pokazuje orientalny i egzotyczny świat obcokrajowców, którzy zdecydowali się zamieszkać
w Polsce. Co skłoniło ich do przeprowadzki? Jakie elementy kultury i tradycji przywieźli ze sobą?

Co sprawia, że to właśnie tutaj czują się jak w domu? Od każdego z bohaterów usłyszymy szczere odpowiedzi
na szczegółowe pytania – dotyczące emigracji, rozłąki oraz tego, jak postrzegają swój nowy dom. 

Wszystkiemu przysłuchiwać się będzie dziennikarka i pisarka, Paulina Młynarska. Czy uda się jej dotrzeć
do najgłębszych przemyśleń „Polaków z wyboru”? 

OPIS

NOWOŚĆ
WIOSNA
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DZIWACZNE
POTRAWY 

Co najbardziej intryguje miłośników jedzenia? Najczęściej to, co postrzegane jest jako obrzydliwe, 
egzotyczne lub właśnie – dziwaczne. W każdym odcinku prowadzący Andrew Zimmern pokaże widzom 

najoryginalniejsze potrawy serwowane w różnych regionach świata. Czy bez wahania spróbuje każdej z nich?

OPIS

SEZON 11
OD 6 MARCA PIĄTEK 17:50
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DZIKI FRANK
W KALIFORNII 

Podróż wciąż trwa, a naszym kolejnym celem będzie najbogatszy rejon w Stanach Zjednoczonych.
„Dziki Frank w Kalifornii” tym razem pokaże widzom naturalne bogactwo Ameryki Północnej.

Odkryje pochodzenie kultowego bohatera Tarzana i dowie się co stało się z bizonem, który pojawiał się 
hollywoodzkich westernach. Oprócz takich zwierząt, jak bielik, który jest narodowym symbolem Stanów 

Zjednoczonych i niedźwiedzia grizzly – symbolu stanu Kalifornia, podróżnik spotka na swojej drodze kojoty, 
skunksy, jaszczurki, jeżozwierze, grzechotniki, żółwie oraz szopy.

OPIS

SEZON 1
OD 20 MARCA PIĄTEK 22:50
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NAJDZIWNIEJSZE 
ZAJAWKI
ŚWIATA 

Po kulinarnych doznaniach oraz poznaniu kalifornijskiej fauny i flory, Travel Channel zaprasza do świata 
najdziwniejszych pasji, którym oddają się ludzie. W programie zobaczymy zapierające dech w piersiach 

wyczyny i niesamowite zdolności osób z różnych zakątków świata. Ekspert od rzucania kart, nieustraszony 
akrobata czy mężczyzna o elastycznym ciele to tylko niektórzy z dziwnych, a zarazem wyjątkowo 

utalentowanych bohaterów programu! 

OPIS

SEZON 1
OD 15 MARCA NIEDZIELA 22:50
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WŁĄCZ
ZDROWIE 

„Pięć najczęstszych przyczyn bólu głowy”, „Kiedy dolegliwości brzucha są groźne?”, „Jak wyleczyć się
z przeziębienia domowymi sposobami?”, „Co może oznaczać wysoki puls?” – to jedynie przykładowe 

nagłówki stron internetowych, które coraz częściej pełnią rolę domowego lekarza. Sieć jest przestrzenią 
społeczną, w której realizuje się wiele ludzkich potrzeb: komunikacji, dzielenia się opiniami, dyskusji, 

autoprezentacji, handlu, edukacji. Staje się podstawowym źródłem wiedzy, a także miejscem zdobywania 
informacji o chorobach. Coraz częściej ludzie szukają diagnozy w cyberprzestrzeni. Jak w tym zalewie 

niesprawdzonych informacji odnaleźć wiarygodne dane?

Premierowy projekt Discovery Life „Włącz zdrowie” opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich stanowi 
ogromne zainteresowanie Internetem jako podstawowym źródłem wiedzy, drugi to fascynacja tematyką 

związaną ze zdrowiem: od profilaktyki, przez skuteczne diagnozowanie, leczenie chorób cywilizacyjnych, 
dietetykę, aż po sprzyjające zdrowiu modele życia. Cykliczny, emitowany na żywo program będzie miał swoją 

premierę w Internecie na kanale YouTube TVN, by następnie,  w nieznacznie zmodyfikowanej formie, trafić 
na antenę kanału Discovery Life. Rozmowy z zaproszonymi gośćmi poprowadzi ambasadorka kanału, Agata 
Młynarska. Dziennikarka spotka się między innymi z lekarzami, dietetykami, naukowcami, ludźmi, którym 

udało się pokonać daną chorobę, wynalazcami rewolucyjnych sposobów leczenia. Gościem pierwszego 
odcinka internetowo-telewizyjnego cyklu będzie Małgorzata Rozenek-Majdan, która opowie o własnej, 

niełatwej drodze do szczęśliwego macierzyństwa dzięki metodzie in vitro. Niedawno widzowie mogli 
obejrzeć na antenie Discovery Life jej film dokumentalny „In Vitro. Nauka czy cud?”.

OPIS

NOWOŚĆ
OD 26 LUTEGO ŚRODA 21:20
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RAPORT
LIFE 

Interesujesz się odkryciami w dziedzinie medycyny? Chcesz na własne oczy zobaczyć rewolucyjne operacje? 
Pragniesz dowiedzieć się więcej o zaskakujących sposobach walki z chorobami? Ambasadorka kanału 

Discovery Life, Ewa Drzyzga powraca z nowymi odcinkami programu „Raport Life”!

Już wiosną kanał Discovery Life zabierze widzów w fascynującą podróż po medycznym świecie.
W każdym odcinku przedstawimy garść gorących informacji i felietonów. W programie zobaczymy 

naukowców, lekarzy i wynalazców, którzy zaprezentują najnowsze sposoby leczenia. Polscy i światowi 
eksperci omówią skuteczne metody zapobiegania chorobom. Widzowie zobaczą też medyków dokonujących 

cudów oraz zapoznają się z gadżetami ułatwiającymi pełnowymiarową troskę o dobrą kondycję.
„Raport Life” to program pełen znakomitych specjalistów, rzetelnej wiedzy i fascynujących ciekawostek.

Nie można tego przegapić!

OPIS

SEZON 2
WIOSNA
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BAJECZNA
PRZEMIANA 

Antonella nigdy nie miała czasu dla siebie, Selena chciałaby zmienić swój styl, a Chiara do tej pory chowała 
się za ekranem komputera i wybierała wirtualną rzeczywistość. Wszystkie te kobiety łączy jedno pragnienie 

– chcą uwierzyć w siebie i coś zmienić. Włoska pisarka i stylistka Carla Gozzi w programie
„Bajeczna przemiana” pomoże im odkryć dawno zapomnianą kobiecość. 

Nasza prowadząca nie boi się wyzwań. Ma ze sobą sztab profesjonalistów: lekarza medycyny estetycznej, 
dentystkę, fryzjerów i makijażystów. Jak dobierać ubrania do karnacji i budowy ciała? Co zrobić, by zyskać 

pewność siebie? Jakie są najlepsze triki makijażowe?

Już pierwszym odcinku widzowie poznają 43-letnią Antonellę. Kobieta sama przyznaje, że poświęciła wiele 
na rzecz pracy. Teraz chce to zmienić! Wraz z pomocą ekspertów podda się spektakularnej metamorfozie. 
Jak w prawdziwej bajce, Antonella przejdzie przez pałacowe wnętrza, aby dotrzeć do sali, w której stanie 

przed lustrem i odkryje siebie na nowo.

OPIS

NOWOŚĆ
OD 2 LUTEGO NIEDZIELA 13:20
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DOKTOR B

Wiele osób, chcąc spełnić marzenie o poprawie swojego wyglądu, decyduje się na bolesne zabiegi.
Niestety, po nieudanej operacji plastycznej muszą mierzyć się z katastrofalnymi skutkami. Na ratunek 

przychodzi „Doktor B”! Chirurg Bülent Cihantimur w swoim programie zmieni życie ludzi i pomoże
im odzyskać poczucie własnej wartości, a przede wszystkim zdrowie.

Jego misją jest naprawianie błędów kolegów po fachu. Razem ze swoim zespołem chce dać drugą szansę 
osobom cierpiącym na poważne problemy wynikające z nieudanych operacji chirurgicznych w Stambule.

Czy uda mu się pomóc wszystkim pacjentom? 

OPIS

NOWOŚĆ
OD 17 MARCA NIEDZIELA 9:40
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Animal Planet to stacja, która od lat pomaga widzom zrozumieć świat zwierząt. Tej wiosny kanał zaprasza 
na czwarty sezon programu „Z życia weterynarzy”, w którym możemy śledzić pracę kliniki weterynaryjnej 
i schroniska dla zwierząt prowadzonych przez grupę przyjaciół. Specjaliści zrobią wszystko, co w ich mocy, 

aby jak najlepiej zadbać o zdrowie i życie swoich pacjentów. Codziennie stają przed niespodziewanymi 
wyzwaniami przy stole operacyjnym. W nowych odcinkach do gabinetu zawita kura z poważną chorobą oka, 

buldog z pękniętym gruczołem sutkowym, a także mops wymagający operacji plastycznej nosa. 

To nie wszystko! Kolejną propozycją stacji jest „Resocjalizacja z pitbullem”. Tia Torres, która prowadzi 
największe schronisko dla pitbulli w całych Stanach Zjednoczonych, wierzy, że nawet najtrudniejszemu 

osobnikowi należy dać drugą szansę. Wspólnie z rodziną i oddanym zespołem niestrudzenie pracuje
na rzecz zmiany stereotypów związanych z tą rasą psów. Jednocześnie oferuje także możliwość nowego

życia więźniom na zwolnieniu warunkowym, których zatrudnia jako pracowników i wolontariuszy. 

Na antenie nie zabraknie również kolejnych podróży eksperta i poszukiwacza przygód Coyote’a Petersona.
W swoim autorskim programie „Coyote Peterson na tropie niezwykłych gatunków” przemierzy cały świat
w poszukiwaniu najbardziej fascynujących stworzeń żyjących na naszej planecie. Czy uda mu się odkryć

ich najskrytsze tajemnice?

Animal Planet zaprasza też na kolejne odsłony serii „Supermoce małych stworzeń” oraz programu „Alaska: 
Ostatni przystanek”, który śledzi losy osób mieszkających w najbardziej odizolowanym regionie Ameryki. 

OPIS
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Discovery Science bada, analizuje i wyciąga wnioski. Tym razem zabiera widzów w prawdziwie kosmiczną 
podróż. Już w marcu stacja pokaże ósmą serię hitowego programu naukowego „Jak działa wszechświat?” 

W tym sezonie przyjrzymy się działaniom NASA, której celem jest wysłanie pierwszych ludzi na Marsa.  
Poznamy też tajniki przemijania gwiazd.  

Kanał zaprasza także na program „Amatorzy kosmosu”, w którym przybliża liderów nowego globalnego 
ruchu społecznego – wyścigu kosmicznego w wersji D.I.Y. Niezależnie od tego, czy planują wzbić się

na orbitę, czy przetestować kombinezony kosmiczne zbudowane w domu, ci astronauci amatorzy
stawiają wszystko na jedną kartę, aby zrealizować swoje największe marzenia.

OPIS
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Tej wiosny Discovery Historia pokaże sylwetki wielkich przywódców i nietuzinkowych biznesmenów
oraz zabierze widzów w świat antyków i staroci. 

Już w lutym na antenę wrócił kolejny sezon kultowych „Łowców staroci”, w którym Drew Pritchard odsłania 
kulisy handlu tymi cennymi przedmiotami. Drew zna ten biznes od 30 lat. Podążając tropem przedmiotów 

sprzed wieków, wyrusza w podróż do różnych europejskich miast i miasteczek. Czy uda mu się znaleźć 
prawdziwe perełki na francuskich pchlich targach? A może w okolicach Birmingham, gdzie odkryje 

przedmioty z początków brytyjskiej motoryzacji? 

Wiosną na antenie Discovery Historia pojawi się też druga seria spinoffu tego programu, czyli „Łowcy 
Staroci: Renowacje” w której utalentowani rzemieślnicy przywracają dawną świetność różnym znaleziskom. 

Dzięki ich ciężkiej pracy, stare rupiecie zamieniają się w prawdziwe skarby i spełniają oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientów. 

Kanał wyemituje także serię dokumentalną „Graty na wagę złota”. Jürgen Stuber i jego rodzina zbudowali 
imperium biznesowe w Mannheim właśnie na handlu przedmiotami używanymi. Dzięki nim, poznamy świat 

pełen ciekawostek i dziwnych historii, które mogłyby się przydarzyć każdemu z nas. 

Discovery Historia zaprasza także na emocjonujący cykl „Hiszpania pod dyktaturą Franco” o generale Franco 
i hiszpańskim konflikcie wewnętrznym, który rozegrał się w latach 30. XX wieku.

OPIS
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Wiosna na DTX będzie pełna smaru, zapachu spalonych gum i ryku wielolitrowych silników. Już w marcu
na antenie pojawi się drugi sezon „Dieselmanii”. To jedyny taki program na świecie! Heavy D., Diesel D. 
i ekipa mechaników z warsztatu Dieselsellerz kupują, przebudowują… a czasem nawet niszczą wszelkie 

pojazdy z silnikiem Diesla! W premierowych odcinkach przerobią Chevy Duramaxa na Monster Trucka
oraz nadadzą nowe życie zdezelowanemu Fordowi Powerstroke’owi. Ich klientami będą legendy 

amerykańskiego show-biznesu: zawodnik NFL Marshawn Lynch oraz aktor Chuck Norris. 

Każdy widz będzie mógł poczuć przypływ adrenaliny, wchodząc do świata nieoficjalnych wyścigów 
ciężarówek. W programie „Terenowe szaleństwo” Chuck Davis, Chris Ledford i Matt Steele rzucają wyzwanie 

automobilistom z całej środkowej Florydy. Jak wyglądają najbardziej ekstremalne rywalizacje między 
zaciętymi kierowcami?

Wiosną kanał DTX zaprasza także na trzecią serię programu „Teksański tuning”, w którym ekipa mechaników 
bierze na warsztat kolejne samochody. Bill i chłopaki przerobią m.in. Forda F5 z 1950 roku, oldschoolową 

Corvette Stingray, a także legendarnego Chevroleta El Camino.

OPIS
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ID zaprasza widzów do tajemniczego, kryminalnego półświatka. Pod koniec lutego na antenie pojawił się 
program „Taśmy zbrodni”. Ta przełomowa seria o prawdziwych przestępstwach wykorzystuje zdjęcia

z kamer policyjnych z posterunków w całych Stanach Zjednoczonych. Detektywi rozwiązują kryminalne 
zagadki na oczach widzów. Dzięki tej innowatorskiej technice filmowej, możemy uchwycić trudne

i ekscytujące momenty policyjnego śledztwa. Kolejną propozycją stacji jest „Autostopem po śmierć”
– mrożąca krew w żyłach produkcja przedstawia tragiczne historie, w których pozornie nieszkodliwi 

kierowcy okazują się mieć zbrodnicze alter ego. „Zbrodnia prosto z serca” to kolejna propozycja stacji. 
Mówią, że miłość napędza świat, ale czy potrafi też zabrać życie? To program o zabójstwach, za którymi 

stoi prawdziwa namiętność, seks i zazdrość. Wiosną do oferty programowej wejdzie także „Kiedy morderca 
puka do drzwi”. Seria pokazuje życie zwykłych, szczęśliwych rodzin, uwiecznione na domowych kamerach 

bezpieczeństwa. Urodziny, wspólne kolacje, spokojne wieczory przed telewizorem... aż nagle idylliczną 
atmosferę zaburzają tragiczne wydarzenia!

OPIS
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Eurosport to najpopularniejszy kanał sportowy w Polsce w ostatnich 20 latach i numer 1 w Europie,
od kilkudziesięciu lat słynący z transmisji najważniejszych wydarzeń sportowych. Eurosport przez 

cały rok łączy widzów i rozpala ich pasje i sportowe emocje, a perłą w koronie stacji są pełne prawa do 
transmisji letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, w tym zbliżających się Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. 
Stacja oferuje relacje na żywo w ponad 120 dyscyplinach! Eurosport pokazuje rywalizację na najwyższym 
światowym poziomie i przenosi widzów w samo centrum sportowej akcji. Pozwala znaleźć się tak blisko 
gwiazd światowego sportu, jak to możliwe i – dzięki niezrównanej wiedzy polskich i międzynarodowych 

ekspertów – wyjaśnia wszystkie zawiłości dyscyplin uwielbianych przez tysiące kibiców.

Od 24 lipca do 9 sierpnia Eurosport będzie transmitował Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. W stolicy 
Japonii najlepsi sportowcy świata będą rywalizować o olimpijskie laury w 33 dyscyplinach. Eurosport 

zapewni widzom bezprecedensowy dostęp do igrzysk i ich bohaterów, dając możliwość przeżywania każdej 
minuty największej sportowej imprezy świata. Eurosport to gwarancja emocji, sportowej rywalizacji

na najwyższym poziomie, relacji na żywo z najważniejszych wydarzeń w wielu dyscyplinach oraz 
eksperckiego komentarza.

Wielką siłą Eurosportu są związani z nim ludzie. Polskimi ambasadorami stacji są Dawid Kubacki
i najbardziej utytułowany polski olimpijczyk, Robert Korzeniowski. Wśród ekspertów i komentatorów są 
m.in.: Jakub Kot, Tomasz Sikora i Dariusz Baranowski, a także uznani dziennikarze – Tomasz Jaroński, 
Marek Rudziński, Igor Błachut, Karol Stopa, Adam Probosz, Rafał Jewtuch oraz Przemek Kruk. Polscy 
widzowie mogą poznawać także opinie międzynarodowych ekspertów Eurosportu, wśród których jest 

wiele byłych gwiazd światowego formatu, na czele z Martinem Schmittem, Svenem Hannawaldem, Matsem 
Wilanderem, Borisem Beckerem, Johnem McEnroe’em, Alberto Contadorem i sir Bradley’em Wigginsem.

Początek wiosny to w Eurosporcie gigantyczne emocje związane z ostatecznymi rozstrzygnięciami
w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Na początku marca najlepsi skoczkowie świata przez 10 dni

z rzędu będą rywalizować w Raw Air, a Eurosport jako jedyna stacja w Polsce pokaże wszystkie skoki
w kwalifikacjach i konkursach. W ostatnim konkursie norweskiego cyklu poznamy także triumfatora Pucharu 

Świata. Nie będzie to jednak koniec zimowych emocji na antenach Eurosportu. W dniach 21 – 23 marca 
stacja będzie transmitować rozgrywane w Planicy mistrzostwa świata w skokach narciarskich. Eurosport 

od lat pokazuje również zawody pucharu świata w biathlonie, narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich 

OPIS
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i kombinacji norweskiej, co składa się na najbardziej kompleksową ofertę telewizyjną dla fanów sportów 
zimowych!

Eurosport to także stacja pierwszego wyboru dla wszystkich miłośników kolarstwa i snookera. Wiosna
w kolarstwie to przede wszystkim klasyki, na czele z tzw. tryptykiem ardeńskim. W maju na antenie 
królować będzie Giro d’Italia, a polscy kibice mogą wiązać wielkie nadzieje ze startem Rafała Majki.

W każdym miesiącu Eurosport oferuje widzom transmisje z najważniejszych wyścigów, dając możliwość 
oglądania Rafała Majki, Michała Kwiatkowskiego, kolarzy polskiego zespołu CCC Team i całej światowej 

czołówki. Przez cały rok stacja pokazuje ponad 2500 godzin kolarskich relacji! Blisko tysiąc godzin transmisji 
rocznie znajdą na antenach Eurosportu fani snookera, dla których kulminacyjnym punktem sezonu będą 

zaplanowane na przełom kwietnia i maja mistrzostwa świata w Sheffield. Maj i początek czerwca to również 
czas drugiego w roku turnieju tenisowego Wielkiego Szlema, czyli Roland-Garros. Na kortach ziemnych

w Paryżu każdy będzie chciał wreszcie pokonać Rafaela Nadala, który wygrał francuski turniej rekordowe
12 razy! Polscy kibice mogą liczyć na dobre występy przede wszystkim Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy

z każdym kolejnym turniejem są coraz bliżej czołówki.

Nadzieje polskiego tenisa mogą liczyć się także w walce o medale podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, 
z których najpełniejsze transmisje przeprowadzą Eurosport 1 i Eurosport 2. Na przełomie lipca i sierpnia 

widzowie stacji będą mogli codziennie emocjonować się kolejnymi występami najlepszych sportowców świata 
i walką o olimpijskie medale. Transmisjom będą towarzyszyły specjalne studia z udziałem znakomitych 

ekspertów i byłych sportowców, dzięki którym fani sportu znajdą się tak blisko igrzysk, jak to tylko możliwe.  
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Ulubiony kanał wszystkich kinomanów – TVN Fabuła – świętuje w tym roku 5. urodziny! Z tej okazji stacja 
przygotowała dla swoich widzów wyjątkową propozycję programową. Wielkie premiery filmowe oraz kolejne 
odsłony znanych i lubianych już programów. Wisienką na urodzinowym torcie będzie tej wiosny kolejny sezon 

autorskiego programu Grażyny Torbickiej!

Grażyna Torbicka to niekwestionowany autorytet w dziedzinie sztuki filmowej. W poniedziałkowe
wieczory o 22:00 widzowie będą mogli zobaczyć kolejną odsłonę jej programu „Grażyna Torbicka 

– rozmowy intymne”. W nowym sezonie wśród gości ponownie znajdą się artyści przez duże A! To gwiazdy, 
które trzymają się z daleka od komercyjnej otoczki swojego zawodu. Nie pojawiają się na łamach prasy 

kolorowej, nie wpuszczają mediów do swojego życia, unikają branżowych imprez. Są najlepszymi
z najlepszych w swoim fachu. W intymnej rozmowie pokażą się z dotąd nieznanej widzom strony. Twórcy

ze świata filmu, show-biznesu i sztuki opowiedzą o tym, jak dotarli do miejsca, w którym są obecnie,
a także podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat branży

telewizyjno-filmowej. Tak szczerze jeszcze nigdy nie było!

Kingi Burzyńskiej nie trzeba nikomu przedstawiać. Mało kto jest tak obeznany w tym, co dzieje się na 
małym i dużym ekranie. Ma na swoim koncie dwie książki i setki przeprowadzonych rozmów. Po krótkiej 

nieobecności Kinga powraca na antenę TVN Fabuła z nowym autorskim programem „To był rocznik!”.
Co tydzień we wtorek, po 22:00, gospodyni 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 świadkiem 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.

TVN Fabuła nie zapomina także o fanach produkcji telewizyjnych. Po emisji pasma filmowego w środy wraz 
z Kają Klimek zajrzymy na serialowe podwórko w programie „Seriaale”. To jedyny taki program w polskiej 

telewizji – w całości poświęcony wyłącznie serialom. Prócz rozmów z gośćmi – przedstawicielami srebrnego 
ekranu – prowadząca zabierze nas na plany zdjęciowe najnowszych produkcji TVN i doradzi, czego nie można 

przegapić z gąszczu nadchodzących premier. 

OPIS
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W czwartki po 22:00 na widzów TVN Fabuła czeka Anna Wendzikowska. Plany filmowe amerykańskich hitów 
filmowych i spotkania z idolami milionów kinomaniaków – to dla niej codzienność. W swoim programie 

„Przystanek Hollywood” aktorka i prezenterka przekazuje nowinki prosto z fabryki snów, ujawnia kulisy 
najpopularniejszych produkcji dużego ekranu oraz rozmawia z najważniejszymi przedstawicielami 

zagranicznego przemysłu filmowego. I udowadnia, że Hollywood nie ma przed nią żadnych tajemnic!

Piątkowe wieczory odsłonią przed widzami najbardziej wstydliwe i kontrowersyjne oblicze X muzy. Tabu 
to słowo, które nie istnieje dla Andrzeja Sołtysika i jego gości. „Andrzej Sołtysik przedstawia” to program 
dla wyrafinowanego widza, który lubi trudne, szokujące, a często nawet niepoprawne politycznie tematy. 

Gospodarz wraz z zaproszonymi do studia przedstawicielami świata show-biznesu dyskutują o tym, jak kino 
radzi sobie z zagadnieniami, które  jeszcze kilka lat temu bulwersowały widzów na całym świecie. Rozmowy 

zakazane Andrzeja Sołtysika co piątek na antenie TVN Fabuła, zawsze po 22:00

Niezmiennie od 5 lat największą siłą TVN Fabuła są najlepsze hity filmowe z polskiej i zagranicznej kinoteki. 
W ofercie nie zbraknie kultowych sag filmowych – osiem filmów z serii „Szybcy i wściekli”, cztery części 

„Zmierzchu”, trzy odsłony „Dziennika Bridget Jones” oraz „Gwiezdne Wojny. Przebudzenie mocy”.
Poza tym obsypana nagrodami „Dunkierka” Christopha Nolana. Kanał przygotował także nie lada gratkę 
dla wszystkich fanów komiksowego uniwersum. Wiosną na antenie pojawią się megaprodukcje z bogatej 

biblioteki świata DC – „Wonder Woman” oraz Marvella – „Avengers: Czas Ultrona”. Nie zapomniano również
o zwolennikach filmowej klasyki. Ci będą mieli szansę ponownie zobaczyć „Pretty Woman”, „Skazanych

na Shawshank” oraz trylogię „Matriksa”. 

TVN Fabuła – po prostu kino!
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TVN24 jest pierwszym całodobowym kanałem informacyjno-publicystycznym w Polsce. Najwyższe standardy 
dziennikarskie oraz rzetelne i wiarygodne wiadomości to wizytówka tej stacji. Niesłabnąca popularność 

i zaufanie, jakim TVN24 obdarzają widzowie, potwierdza pozycja lidera oglądalności wśród stacji 
informacyjnych w naszym kraju. A miejsce na podium umacnia nowa strona oficjalna kanału oraz pierwsza

w Polsce platforma newsowa – TVN24 GO.

Szybki i wielowymiarowy opis tego, co właśnie dzieje się na świecie, możliwy jest dzięki zespołowi 
fachowców, pracującemu przy codziennych produkcjach kanału. Od lat ze stacją związani są profesjonalni 

i doświadczeni dziennikarze, m.in. Justyna Pochanke, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, 
Anita Werner, Diana Rudnik, Katarzyna Zdanowicz, Anna Lis-Jędrzejowska, Marta Kuligowska, Grzegorz 
Kajdanowicz, Andrzej Morozowski, Tomasz Sianecki i Konrad Piasecki. W codziennej pracy wspierają ich 
zagraniczni korespondenci, którzy nieustannie donoszą o tym, co ważnego dzieje się na całym świecie. 

Codzienną ramówkę kanału tworzą magazyny, takie jak: „Fakty w południe”, „Fakty po Faktach”, „Kropka 
nad i”, „Piaskiem po oczach”, „Tak jest”, „Czarno na białym”, „Polska i świat”, „Dzień po dniu”, „Rozmowa 

Piaseckiego” (od 24 lutego od poniedziałku do piątku) oraz „Szkło kontaktowe”.

Wiosną na antenie TVN24 zadebiutuje specjalne wydanie programu Konrada Piaseckiego, „Rozmowa 
Piaseckiego – kampania 2020”. W nowym cyklu gospodarz będzie, z zaproszonymi do studia gośćmi, 

poruszać tematy związane ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. „Rozmowa Piaseckiego – kampania 
2020” od 24 lutego, od poniedziałku do czwartku o godz. 8:30.

Na początku roku w sieci zadebiutowała nowa strona internetowa tvn24.pl, która powstała z myślą przede 
wszystkim o użytkownikach smartfonów. Teraz serwis jest jeszcze bardziej czytelny i łatwiejszy w nawigacji.

Uzupełnieniem cyfrowego portfolio kanału jest pierwsza platforma informacyjna w kraju. TVN24 GO,
który jest na rynku od maja ub.r., oferuje dostęp do dwóch najbardziej opiniotwórczych stacji newsowych

w kraju – TVN24 i TVN24 BiS, a także dodatkowych transmisji live oraz bogatej biblioteki programów 
publicystycznych na żądanie. TVN24 GO daje wolność wyboru miejsca, czasu i ekranu. Z serwisu można 
korzystać zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i w formie aplikacji na urządzenia mobilne 

(tablety i smartfony) oraz Smart TV.
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TVN24 BiS to kolejna stacja wchodząca w skład portfolio informacyjnego TVN Discovery Polska.
Tu codziennie widzowie znajdą najważniejsze informacje ze świata, relacje korespondentów zagranicznych

i opinie ekspertów.

Flagowym tytułem TVN24 BiS są „Fakty o Świecie”, który emitowany jest w dwóch odsłonach – o godzinie 
18:30 i 20:20. To program dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się poza granicami naszego kraju. 

Za kulisy wydarzeń międzynarodowych wprowadzają każdego dnia Jolanta Pieńkowska, Piotr Kraśko lub 
Michał Sznajder. Jednak „Fakty o Świecie” to przede wszystkim relacje na żywo naszych korespondentów 
zagranicznych – Marcina Wrony z Waszyngtonu, Macieja Worocha z Londynu, Andrzeja Zauchy z Moskwy, 

Anny Kowalskiej z Paryża oraz Macieja Sokołowskiego z Brukseli.

TVN24 BiS – z pasją o świecie!

OPIS
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Eurosport Player to jedyny sportowy serwis streamingowy o zasięgu ogólnoeuropejskim, oferujący 
tysiące godzin relacji na żywo i na żądanie, na każdym ekranie. Usługa stanowi znakomite uzupełnienie 

oferty linearnej Eurosportu, dając użytkownikom dostęp do transmisji z obu kanałów stacji, a także 
ekskluzywnych, dodatkowych feedów. Tylko w serwisie OTT Eurosportu widzowie mogą obejrzeć wszystkie 

mecze wielkoszlemowych turniejów tenisowych – Australian Open, Roland-Garros, US Open, a także śledzić 
od pierwszego kilometra kolarskie wielkie toury i wybierać kamery, z których chcą oglądać rywalizację. 
Eurosport Player oferuje maksymalnie aż 45 jednoczesnych transmisji na żywo, co będzie szczególnie 

istotne podczas nadchodzących Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Eurosport Player będzie jednym
miejscem, w którym fani sportu będą mogli obejrzeć każdą minutę startu każdego sportowc

na każdej olimpijskiej arenie! 
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Joanna
Górska

DYREKTOR DZIAŁU PR
TVN DISCOVERY POLSKA

Fakty, TVN24, TVN24 BIS

Marta
Jerzykowska

Player, Discovery Channel, DTX,
Discovery Historia, Animal Planet,

SCI Discovery Science, ID

Joanna
Lichosik - Białoń

SZEF SEKCJI PR
KANAŁÓW TEMATYCZNYCH

Fakty, TVN24, TVN24 BIS

Katarzyna
Michalak

Szadź,
Chyłka – Kasacja,
Chyłka – Rewizja
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Marta
Skorupska

Efekt Domina,
Discovery Life,

TVN Style,
HGTV

Adrian
Jabłoński

MasterChef Junior, Kuchenne rewolucje,
Ukryta prawda, Organizacja sesji

zdjęciowych gwiazd, serwis x-news

Wiktoria
Kaźmierczak-Koszyczarek

TVN 7, Hotel Paradise, Zakochani po uszy,
Ślub od pierwszego wejrzenia, TVN Fabuła,

Ramówki: Discovery Channel,  
Discovery Historia,

Discovery Science, DTX

Motyw,
Dzień Dobry TVN,
Kuba Wojewódzki

Agata
Mularczyk
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Paulina
Sztych

Kod genetyczny,  
Ameryka Express,

Milionerzy, Szkoła, 19+,
36,6°C, Projekt Lady

Paulina
Wajdziak

TTV, Metro,
Travel Channel

Marcin
Godlewski

Na Wspólnej, Uwaga!,
Superwizjer, Co za tydzień,

Kosmiczny wykop

TVN Turbo, Organizacja
sesji zdjęciowych gwiazd

Natalia
Szot
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Gabriela
Firak

TLC, Food Network,
ITVN, ITVN Extra

Ramówki: Discovery Channel,
Discovery Historia,

Discovery Science, DTX

Małgorzata
Pindor

Ramówki: Kanały TVN

Jakub
Żychliński

Eurosport,
Eurosport Player

Zarządzanie serwisem
Biura Prasowego

Marek
Chojnowski
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BIURO PRASOWE

KONTAKT

TVN S.A., WIERTNICZA 166, 02-952 WARSZAWA

dla mediów
Zespół prasowy: prasa.tvn.pl

Tel: (+48) 22 856 65 00

dla reklamodawców
Biuro reklamy: tvnmedia.pl

Tel: (+48) 22 856 64 00

LINKI

MATERIAŁY DO POBRANIA: PRASA.TVN.PL

BAZA ZDJĘCIOWA: X-NEWS.PL

http://prasa.tvn.pl
http://tvnmedia.pl
http://prasa.tvn.pl
http://x-news.pl

