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NOWOŚĆ!

MÓJ AGENT
GRUDZIEŃ

Aleksandra  Pisula  (Aga  Lewińska),  Marek  Gierszał  (Marek  Kreczmar),  Paulina  Walendziak  (Dorota  Rajkowska),  Maciej
Maciejewski (Gabriel Piech), Dawid Ściupidro (Julek), Anna Cieślak (Ewa), Ewa Szykulska (Mira Komacka), Sylwia Achu (Zosia
Pucek), Stanisław Linowski (Kuba Wiśniewski), Ewa Kaim (Alicja Kreczmar)

Czy największe gwiazdy są takie jak my? Jak zachowują się za kulisami, gdy gasną światła kamer i fleszy? O tym najlepiej
wiedzą agenci. Dyskretni, dyspozycyjni, pracowici i zaradni – zawsze gotowi, by sprostać każdemu wyzwaniu i okiełznać
nawet najbardziej kapryśną gwiazdę. Już w tym roku premiera produkcji Player Original opartej na francuskim hicie „Dix
pour cent”. 

Wszystko zaczyna się,  gdy Dorota postanawia przyjechać do Warszawy i  z pomocą ojca znaleźć pracę w przemyśle
filmowym. Marek nie spodziewa się jednak odwiedzin córki,  której istnienie trzymał w tajemnicy przed żoną i  synem.
Agencja Aktorska Krantz, w której pracuje, jest najbardziej prestiżową w całej Warszawie. Pod opieką Marka i jego kolegów
znajdują się największe gwiazdy filmu, teatru i telewizji.  W wyniku nieoczekiwanego splotu przypadków Dorota zostaje
zatrudniona właśnie  w tej  agencji.  Czy dziewczyna sprosta wyzwaniu? Jak poradzi  sobie z  niezwykle  wymagającymi
zadaniami i kapryśnymi klientami? Wkrótce okaże się, że ta praca to znacznie więcej, niż sesje zdjęciowe, plany filmowe,
bankiety i gale. 

Serial „Mój agent” to polska wersja francuskiego hitu „Dix pour cent”. Produkcja przedstawia losy agentów, którzy na co
dzień współpracują z aktorami. Bywają dla nich nie tylko wsparciem w interesach, negocjatorami kontraktów, ale często
również powiernikami tajemnic, terapeutami, a nawet przyjaciółmi. W każdym odcinku pojawia się inna gwiazda, która
gra samą siebie. W rolach epizodycznych wystąpili:  Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Grażyna Szapołowska, Maciej
Stuhr, Jerzy Stuhr, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Boczarska, Tomasz Karolak, Daniel Olbrychski.
Producentem z ramienia TVN Warner Bros. Discovery jest Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym Mikołaj Lizut
i Lizart Film. Reżyseruje Julia Kolberger, autorem zdjęć jest Jakub Giza, scenariusza – Karol Klementewicz we współpracy
redakcyjnej  z  Darią  Rogozińską  i  Dorotą  Chamczyk,  nadzorującą  prace  literackie.  Za  scenografię  odpowiada  Anna
Sitkowska, za kostiumy – Krzysztof Łoszewski, charakteryzację – Monika Jan. Pierwszy sezon serialu będzie składał się
z sześciu odcinków.
Francuski pierwowzór serialu „Dix pour cent” został wyprodukowany przez Mon Voisin Productions i Mother Production.
Autorami scenariusza są:  Fanny Herrero,  Cecile Ducrocq,  Benjamin Dupas,  Quoc Dang Tran,  Camille  Chamoux,  Anais
Carpita, Sabrina Karine, Eliane Montane. Showrunnerem serii jest Cedric Klapisch.

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/moj-agent

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/moj-agent
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SEZON 3.

SZADŹ
OD 2 WRZEŚNIA

Maciej  Stuhr  (Piotr  Wolski),  Aleksandra Popławska (Agnieszka Polkowska),  Bartłomiej  Gelner  (Tomasz Mrówiec),  Anna
Cieślak (Monika Wolnicka), Karolina Gorczyca (Ewelina Wrońska), Magdalena Popławska (Karolina), Jowita Budnik (Mira),
Piotr Trojan (Maciek), Mirosław Zbrojewicz (Suzin), Maxim Topyła (Jan Wolnicki), Helena Zawistowska (Helenka Wolnicka),
Lesław Żurek (Leszek), Wiktor Piechowski (młody Piotr Wolnicki), Waleria Gorobets (młoda Monika Wolnicka), Marek Kalita
(komendant Burski)

Na tę wiadomość czekało wielu widzów – serial „Szadź” powraca z trzecim sezonem! Fabuła nowych odcinków skupia się
wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lilii i ucieczce Piotra. 

Wolnicki  żyje w ukryciu w małej  miejscowości.  Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy,  który stara się
poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Kogo wybierze na kolejną ofiarę?

Agnieszka Polkowska zostaje zwolniona ze służby, ale sprawa Piotra nie daje jej spokoju. Ten umiejętnie zaciera za sobą
ślady i podkłada dowody, które mogą świadczyć o jego śmierci. Mrówiec i Wrońska pozostają w dochodzeniówce, ale czy
zaryzykują własne kariery, by dopaść mordercę, oficjalnie uznanego za zmarłego? W życiu Piotra pojawia się Karolina.
Ta znajomość przykuwa uwagę lokalnych mieszkańców, m.in. Maćka i jego matki, Miry.  
 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/szadz

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/szadz


jesien2022.tvn-wbd.pl

SEZON 2.

SKAZANA
OD 15 LISTOPADA

Agata Kulesza (Alicja Mazur), Aleksandra Adamska (Patrycja „Pati" Cichy), Michał Czernecki (Paweł Witkowski), Bartłomiej
Topa (Piotr Serafin),  Martyna Byczkowska (Hanka Mazur),  Adam Woronowicz (Sylwester Hepner),  Tomasz Schuchardt
(Bartłomiej „Penis" Dworak), Marta Malikowska (Agata „Kosa" Strzelecka), Konrad Eleryk (Krystian), Jacek Beler (Mariusz
„Mario" Piotrowski), Wiktoria Gorodeckaja (Pola), Olga Rayska („Lusi"), Marta Ścisłowicz (Basia Dworak), Joanna Gonschorek
(Swieta Palamarczuk),  Maria Kania (Marika),  Monika Dawidziuk (Amfisa Borkow),  Hanna Klepacka (Krystyna „Campina"
Nowak), Sebastian Łach (Jakub Cedro), Natalia Sikora (Monika Szkudlarek)

Sędzia Alicja Mazur robiła wszystko, żeby wyrwać się z piekła. Po konfrontacji z Pawłem Witkowskim wraca do więzienia.
Zdemaskowanie męża sprawia, że jest pewna swojego uniewinnienia. Mimo nacisków Serafina, Hanka decyduje się przyznać
do postrzału ojczyma i ponieść konsekwencje. Czy Alicja zostanie w więzieniu, aby ratować córkę?

W zakładzie karnym dochodzi do przetasowań personalnych. Kierownikiem penitencjarnym zostaje Hepner, degradując
tym samym „Penisa” do roli zwykłego klawisza. Nowy kierownik szybko zyskuje przychylność osadzonych. Jedynie Alicja
Mazur podejrzewa w tym podstęp.

„Penis” w dalszym ciągu ukrywa przed żoną, że to on jest ojcem dziecka „Kosy”. Jak Basia zareaguje na brutalną prawdę?
Z wizytą w więzieniu pojawi się ukochany „Pati”, Krystian. Czy Patrycja Cichy spełni marzenie i stanie na ślubnym kobiercu?

Projekt  od  początku  rozwijany  jest  przez  Zespół  Produkcji  Fabularnej.  Scenariusz  powstawał  pod  nadzorem  Kaśki
Śliwińskiej-Kłosowicz. Główną scenarzystką jest Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Hanna
Węsierska. Za reżyserię odpowiada nominowany w 2010 r. do Oscara Bartosz Konopka („Nieobecni”, „Pod powierzchnią”, „W
głębi  lasu”),  a za zdjęcia Paweł Flis  („Interior”,  „Królestwo kobiet”)  i  Bartek Cierlica PSC („Chrzciny”,  „Jak pokochałam
gangstera”). Scenografią zajmuje się Maciej Fajst, kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek.
Za montaż odpowiedzialni są Andrzej Kowalski PSM i Andrzej Dąbrowski PSM. Kierownikiem produkcji jest Przemysław
Malec, a producentem Tomasz Blachnicki („Szadź”, „Królestwo kobiet”).  

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/skazana

Adrian Jabłoński ADRIAN_JABLONSKI@DISCOVERY.COM

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/skazana
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SEZON 6.

HOTEL PARADISE EXTRA
OD 29 SIERPNIA

Już 29 sierpnia "Hotel  Paradise" otworzy swoje podwoje dla nowych mieszkańców! Do luksusowej willi  nad brzegiem
Oceanu Spokojnego, w egzotycznej Panamie, Klaudia El Dursi zaprosi grupę singli. Rozpocznie się miłosna gra, w której będą
mieli zaledwie kilka dni, by stworzyć udane związki i przetrwać cotygodniowe „Rajskie rozdania”. W Playerze "Hotel Paradise
Extra", czyli dłuższe odcinki wzbogacone o dodatkowe fragmenty.

Gorąca  Panama  to  idealna  sceneria  dla  rodzącego  się  uczucia,  jednak  w  tym  przypadku  będzie  też  stanowiła  tło
dla  miłosnych intryg,  przyjacielskich  układów i  przemyślanych strategii.  Nowi  uczestnicy  zaskoczą  widzów!  To  będą
ciekawe osobowości, a ich decyzje, wybory, relacje, które nawiążą, oraz działania, jakie podejmą – sprawią, że fani odkryją
ten rajski reality show na nowo! 

Wielu singli, biorących udział w nadchodzącym sezonie programu, pragnie znaleźć prawdziwą miłość. A, jak wiadomo, ciągle
przybywający do hotelu nowi mieszkańcy podnoszą poprzeczkę i utrudniają realizację tego marzenia. Napływające fale
uczuć,  wybuchy euforii,  mocne deklaracje,  a także zazdrość,  rozczarowania i  zawody miłosne –  to wszystko będzie
zmieniać się jak w kalejdoskopie. A konsekwencje tych zawirowań nadejdą podczas „Rajskich rozdań”. Tym razem niemal
każde z nich zakończy się jedną wielką niespodzianką. Zarówno dla widzów, jak i samych uczestników. 

Nowy element gry, który pojawił w poprzedniej edycji, czyli „Szansa od raju”, może całkowicie odmienić losy niektórych
mieszkańców.  A to z  kolei  sprawi,  że także pozostali  uczestnicy będą musieli  z  minuty na minutę przystosować się
do szybko zmieniających się realiów i szukać nowych rozwiązań. Nagłe zwroty akcji  i  nieprzewidziane zdarzenia będą
codziennością  jesiennego sezonu „Hotelu Paradise”. 

Rajska miłość zostanie poddana wielu próbom. Szczególnie, gdy pojawi się prawdziwe uczucie, a opuszczenie programu
przez  jednego z  partnerów przerwie  romantyczną  relację.  Uczestnicy  zostaną  postawieni  przed trudnymi  wyborami.
Czy czekać na swoją połówkę? Czy próbować nawiązać nową relację, by za wszelką cenę pozostać w raju? Miłość czy chęć
przetrwania? Miłość czy gra? Miłość czy przyjaźń? A zwycięzcy, którzy trafią do wielkiego finału, odpowiedzą na jeszcze
jedno, najważniejsze pytanie: miłość czy pieniądze? Cytując Pana Lektora: „Taki mamy raj!”. 

Za produkcję formatu odpowiada Golden Media Polska.

Emilia Waszkiewicz EMILIA_WASZKIEWICZ@DISCOVERY.COM
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FILMY

Mocną stroną Playera są nie tylko seriale i rozrywka, ale także filmy. Na użytkowników serwisu czeka ponad 500 pozycji
fabularnych – lokalnych i zagranicznych hitów z dużego ekranu, często wkrótce po premierze kinowej. Większość z nich
dostępna już od abonamentu podstawowego. 

Player dobrym filmem stoi. Obecnie na wszystkich użytkowników platformy czeka ponad 300 tytułów, które podbiły serca
lokalnej i światowej publiczności. W takiej bibliotece bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie. Ostatnio w ofercie „Filmy
w Twoim pakiecie”  zadebiutowały  dwa rodzime hity,  które  zaledwie  kilkanaście  tygodni  temu miały  swoją  premierę
na dużym ekranie. Mowa o „Fucking Bornholm” oraz „Innych ludziach”, czyli nowych pozycjach Playerowej kolekcji filmowej
dla wszystkich. W „Filmach w Twoim pakiecie” fani serwisu znajdą także zagraniczne hity, takie jak: „Na noże”, „Dżentelmeni”,
„Bodyguard zawodowiec”, „Poziom mistrza”, „Mauretańczyk”, „Nietykalni”, „La la land” czy „Wilk z Wall Street”. A to dopiero
początek emocji filmowych – każdego tygodnia oferta filmowa Playera powiększa się o kolejne premiery, które każdy
fan kina na pewno doceni. 

Dodatkowo w Playerze dostępna jest także bogata oferta filmów na życzenie. Obecnie to około 200 gorących pozycji.
Wśród nich gorąca – prosto z kina – nowość „Elvis”, czyli kinowy przebój wytwórni Warner Bros. Już wkrótce biblioteka
filmów na życzenie powiększy się o kolejne tytuły od najlepszych lokalnych i światowych dystrybutorów. Tego nie można
przegapić!
 

Marcin Godlewski MARCIN_GODLEWSKI@DISCOVERY.COM
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NOWOŚĆ

PLAYER

Niezmiennie  od  lat  Player  jest  najprężniej  rozwijającym  się  serwisem  VOD  w  Polsce.  Wyznacznikiem  jego  jakości
są produkcje własne pod marką Player Original. Ale to tylko wisienka na torcie, bo platforma należąca do grupy TVN Warner
Bros.  Discovery  posiada  bez  wątpienia  najbardziej  holistyczną  ofertę,  w  której  każdy  może  znaleźć  coś  dla  siebie,
a następnie obejrzeć w dowolnym miejscu o dowolnej porze na dowolnym ekranie. 

Seria o Chyłce, „Skazana”, „Szadź” czy „Behawiorysta” to tytuły z pewnością znane wszystkim fanom seriali. Ich popularność
jest dowodem na to, że Polacy kochają polskie produkcje. A nikt tak nie porusza się w lokalnych okolicznościach przyrody
jak my! Świadczą o tym fakty – wg badania KANTAR Player to serwis posiadający najlepsze polskie seriale i najwięcej
polskich seriali. Patrząc na plany, serwis nabiera wiatru w żagle i dynamicznie się rozwija. Do końca 2023 r. Player planuje
przynajmniej 10 premier pod marką Player Original. Oprócz zapowiadanych kontynuacji „Szadzi” i „Skazanej” oraz gorącej
nowości – „Mój agent”, serwis już przygotowuje kryminał inspirowany prozą Katarzyny Puzyńskiej oraz spin-off serialu
„Skazana”. 

Player  to  także  bogata  biblioteka  dokumentalna  niedostępna  nigdzie  indziej.  Jej  największym  atutem  są  produkcje
pod marką discovery+ original. To tytuły obok których trudno przejść obojętnie. Autorzy materiałów docierają tam, gdzie
nie udało się nikomu, nie boją się tematów trudnych i takich, o których mówi cały świat. Jakiś czas temu na Playerze
zadebiutował głośny dokument „Johnny Depp kontra Amber Heard” ukazujący genezę najgłośniejszego rozwodu ostatnich
lat. Już jesienią w serwisie zadebiutuje jego kontynuacja – „Depp kontra Heard: proces dekady”, a także wyczekiwany
– równie wstrząsający – tytuł „Dom Hammerów – mroczne tajemnice”.

Player to także idealne miejsce dla fanów sportu. Jako jedyna lokalna platforma zapewnia transmisję najważniejszych
wydarzeń  sportowych  -  letnich  i  zimowych  Igrzysk  Olimpijskich,  turniejów  tenisowych  czy  Grand  Prix  w  żużlu.
W nadchodzącym sezonie emocje kibiców również sięgną zenitu.  A to za sprawą zbliżających się wydarzeń:  turnieju
US Open, wyścigu kolarskiego Vuelta España czy w dalszym terminie Pucharu Świata w sportach zimowych. 

Tradycyjnie w Playerze najlepsze pozycje z oferty TVN Warner Bros. Discovery można zobaczyć wcześniej niż w TV. W tym
systemie użytkownicy będą mogli obejrzeć najlepszą rozrywkę – „Hotel Paradise Extra”, “Ślub od pierwszego wejrzenia”,
„Kuchenne rewolucje”, czy ulubione seriale dzienne – „Na Wspólnej” i „Papiery na szczęście”. 

Marcin Godlewski MARCIN_GODLEWSKI@DISCOVERY.COM
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NOWOŚĆ!

HERKULES
Poniedziałek, godz. 21:35
OD 5 WRZEŚNIA

Rafał  Maćkowiak (Herkules Nowak),  Weronika Książkiewicz (Sylwia Mazur),  Mirosław Haniszewski  (Jacek Wojda),  Anna
Seniuk (siostra przełożona)

Genialny introwertyk o imieniu Herkules marzy o pracy w policji, ale właśnie kolejny raz nie zdał egzaminu. Emocjonalna
Sylwia  już  tam pracuje,  ale  ostatnio nie  za  bardzo jej  to  wychodzi.  Czy tych dwoje będzie  w stanie  połączyć siły?
Przeciwieństwa się przyciągają czy raczej pozabijają? Nowy serial TVN to gwarancja nietuzinkowo zbudowanych postaci
głównych bohaterów, ciekawe zagadki kryminalne i spora dawka poczucia humoru. „Herkules” także w Playerze.

On nazywa się Nowak. Herkules Nowak. Zawsze wstaje o tej samej godzinie. Jego ulubiony strój to sztruksowa marynarka
i wygodne buty. Lubi porządek. Woli nie używać urządzeń, które służą do więcej niż jednej czynności. Marzy o tym, żeby
pójść  w ślady ojca  i  zostać  policjantem.  Podręczniki  do  kryminologii  i  kryminalistyki  ma w małym palcu.  Podobnie
jak kodeksy i regulaminy. Niestety już po raz dziesiąty oblał część praktyczną egzaminu. Dlaczego? Herkules jest słaby
w emocje. Ma ograniczone zaufanie do wszystkich oprócz siebie. Nie zyskuje przy pierwszym poznaniu, ani drugim. Często
sprawia wrażenie niezbyt miłego gościa. 

Ona ma na imię Sylwia. Na nazwisko Mazur. Jest policjantką, która ostatnio niezbyt dobrze radzi sobie w pracy. Grozi
jej przeniesienie do wydziału gospodarczego. Jej relacja z szefem ma status: to skomplikowane. Chaos to jej drugie imię.
Ciągle w biegu. Bez makijażu i modnych ciuchów. Kieruje się przede wszystkim sercem i intuicją. Ma niezłe podejście
do ludzi. 

Co  wydarzy  się  kiedy  Herkules  stanie  na  jej  drodze?  Czy  jest  jakakolwiek  szansa,  że  Ci  dwoje  będą  w  stanie  się
porozumieć? Szybko okaże się,  że mimo tak wielu różnic,  Herkules i  Sylwia całkiem nieźle się uzupełniają,  a wspólne
działanie przynosi korzyści każdemu z nich. 

Losy tego wyjątkowego duetu będzie można śledzić już od 5 września na antenie TVN.  “Herkules” będzie składał się
z ośmiu odcinków. W każdym z nich główni bohaterowie zajmą się jedną zagadką kryminalną. 

Producentem nowego serialu Player Original  jest Tomasz Cichoń. Od strony reżyserskiej  nad serialem czuwa Bartosz
Kruhlik,  którego film fabularny „Supernova” otrzymał nagrodę za Najlepszy Debiut Reżyserski  na 44. Festiwalu Filmów
Fabularnych w Gdyni oraz cztery nominacje do Polskich Nagród Filmowych „Orły”. Za scenariusz odpowiadają Karolina
Frankowska, Bartosz Janiszewski oraz Magdalena Żakowska. Zdjęcia realizuje Weronika Bilska. Montażem zajął się Paweł
Laskowski.  Kierownikiem produkcji  jest  Krzysztof  Łojan.  Scenografię  przygotowuje  Marcelina  Początek  -  Kunikowska.
Magdalena Sekrecka zajmuje się kostiumami. Charakteryzatorem prowadzącym jest Jolanta Dańda. 
 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/herkules

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/herkules


HERKULES
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Joanna Lichosik-Białoń
Szef Sekcji PR Kanałów Tematycznych

JOANNA_LICHOSIK-BIALON@DISCOVERY.COM
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SEZON 2.

TAJEMNICA ZAWODOWA
Niedziela, godz. 21:35
OD 4 WRZEŚNIA

Magdalena Różczka (Julia Żurawska), Cezary Pazura (Andrzej Żurawski), Piotr Stramowski (Paweł Miller), Andrzej Zieliński
(Wiktor Bielski),  Anna Dereszowska (Kinga Górska),  Tamara Arciuch (Monika Litwin),  Katarzyna Herman (Gabi Wolska),
Dorota Chotecka (Krystyna), Mateusz Rusin (Tomasz), Karolina Porcari (Hanka), Marcin Czarnik (Piotr), Justyna Zielska (Pola
Żurawska),  Antonina  Litwiniak  (Lena Żurawska),  Marcin  Piętowski  (Łukasz  Madej),  Laura  Breszka  (Ada Wójcik),  Marta
Klubowicz (Olga Lipska),  Wiktoria Gorodeckaja (Ewa Dobrzyńska),  Adrian Zaremba (Michał "Misiek" Różański),  Mateusz
Bieryt (Tymon), Dariusz Biskupski (Krzysztof)

Julia uwalnia się z toksycznych więzi, jakie łączyły ją miesiącami z wiarołomnym mężem i jego kochanką. Ale wolność
ma swoją cenę. Człowiek, którego dotąd broniła jako ojca swoich dzieci, teraz staje się jej wrogiem! Jak walczyć z kimś,
kogo zna się najlepiej? Kim okaże się Kinga Górska, z którą dotąd Julia walczyła? Do czego jesteśmy zdolni z miłości? 

Z kolei Andrzej szaleje z niepokoju po zniknięciu Kingi. Policja znajduje ją na miejscu wypadku samochodowego, gdzie leżała
nieprzytomna kilkanaście godzin. Kobieta trafia na OIOM w głębokiej hipotermii. Lekarze walczą o życie jej i nienarodzonego
dziecka.  Czy  była  to  próba samobójcza,  a  może  ktoś  zostawił  ją  na  miejscu  wypadku na  pewną śmierć?  Ambitna
prokurator,  Gabriela Wolska,  wszczyna postępowanie przygotowawcze w sprawie Kingi.  Co więcej,  sprzyja ona raczej
Andrzejowi, który wydaje się jej pełnym skruchy, zagubionym mężczyzną…

Producentami wykonawczymi serialu  „Tajemnica zawodowa” są:  Dorota Kośmicka – Jake Vision DGA Studio („Druga
szansa”, „Motyw”, „Diagnoza”) i Jan Kępiński („Milionerzy”, „Agent – Gwiazdy”). Projekt powstaje na zlecenie TVN. Główną
scenarzystką jest Ewa Popiołek, z którą współpracują Dorota Jankojć-Poddębniak, Bartosz Kozera, Dominik Gąsiorowski
i Marcin Wysocki. Serial został oparty na autorskim pomyśle stacji. Reżyserem jest Grzegorz Kuczeriszka we współpracy
z Tomaszem Szafrańskim. Operatorem zdjęć są: Marek Rajca oraz Maciej Edelman. Funkcję kierownika produkcji pełni
Robert Feluch, a reżysera castingu – Agata Domagała. Autorem scenografii jest Marcelina Początek. Za charakteryzację
odpowiada Joanna Skiba, a za kostiumy Dorota Williams. Montażem zajmują się Piotr Wójcik i Bartłomiej Piasek, za muzykę
odpowiada Maciej Milewski (MajLo).  W drugim sezonie serialu będzie można usłyszeć również utwory „Jeszcze” Kaśki
Sochackiej, „Banicja” Bisz (B.O.K.) & Pawbeats oraz „Niemożliwość pożegnań” Pawbeats ft. Bisz.

 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/tajemnica-zawodowa

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/tajemnica-zawodowa


TAJEMNICA ZAWODOWA

jesien2022.tvn-wbd.pl

Adrian Jabłoński ADRIAN_JABLONSKI@DISCOVERY.COM



jesien2022.tvn-wbd.pl

SEZON 14.

MAM TALENT!
Sobota, godz. 20:00
OD 3 WRZEŚNIA

Najbardziej spektakularny show w Polsce powraca, aby odnaleźć największe talenty i otworzyć im drogę do sukcesu!
Kto tym razem zdobędzie serca widzów i   wygra czek na 300 tysięcy złotych? Kultowy program ponownie zagości
na antenie w sobotnie wieczory. 

Już po raz 14. program „Mam Talent!” dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Zatroszczą się o to nie tylko utalentowani
uczestnicy, ale również charyzmatyczni prowadzący, obok których nie da się przejść obojętnie – w tej roli Marcin Prokop
oraz Michał Kempa. Za stołem jurorskim zasiądą dobrze znani widzom: Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińska oraz
Jan Kliment.

W nowym sezonie „Mam Talent!” emocji nie zabraknie również dzięki platynowemu przyciskowi i dzikiej karcie – te dwie
zasady dołączyły do programu w ubiegłej edycji i gwarantują naprawdę niespodziewane zwroty akcji! Platynowy przycisk
pozwoli wybranej przez jury osobie przenieść się z półfinałów wprost do wielkiego finału. Dziką kartę otrzyma natomiast
jeden z uczestników, którzy w półfinałach zajęli trzecie miejsce – o przyznaniu tej przepustki do finału zadecyduje liczba
głosów telewidzów. 
 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/mam-talent

Agata Laskowska AGATA_LASKOWSKA@DISCOVERY.COM

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/mam-talent
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SEZON 11.

TOP MODEL
Środa, godz. 21:35
OD 7 WRZEŚNIA

It’s time to shine! Nowy sezon „Top Model” już jesienią. Kto tym razem olśni jurorów i otrzyma szansę, by zawalczyć o swoje
miejsce w świecie mody? Wymagające zadania w malowniczych lokalizacjach, eksperci w roli mentorów, nowi uczestnicy
i niezastąpione jury. Jedenasty sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco!

„Top Model”  podąża za trendami w świecie mody.  Kandydaci  na modeli  i  modelki  muszą doskonale czuć się przed
aparatem i  kamerą,  ale przede wszystkim wyróżniać się z tłumu niebanalną osobowością i  charyzmą. Przed jurorami
niezwykle  trudne zadanie.  To  do nich  należy  decyzja  kogo spośród tysięcy  chętnych zaprosić  do kolejnego etapu.
Czy wybrani przez nich kandydaci sprostają wyzwaniom postawionym przed nimi w programie? 

Świat mody zmienia się bardzo dynamicznie, a wraz z nim podejście do modelingu i oczekiwania wobec uczestników. Poza
pokazami i sesjami zdjęciowymi to również komercyjne kampanie i obecność w mediach społecznościowych. Zaproszeni
do programu profesjonaliści będą służyć radą, by pokazać jak wygląda nowoczesny świat mody. To agenci modelek,
styliści,  projektanci,  influencerzy,  a  nawet  założyciele  znanych  marek,  którzy  doświadczenie  zdobywali
na  międzynarodowych  rynkach,  pracując  z  najważniejszymi  osobowościami  świata  mody  i  show-biznesu.  

W tym sezonie wśród wyjątkowych gości zaproszonych do programu znaleźli się również: Aleksandra Adamska, Jessica
Mercedes, Katarzyna Zillmann, Klaudia El Dursi, Dominika Wysocka, Mrozu, Michał Czernecki, Marianna Kowalewska, Maria
Dębska, Natasza Parzymies, Paulina Krupińska i Żabson. 

Uczestników oceniać będzie jury w niezmienionym składzie: Joanna Krupa, Dawid Woliński,  Marcin Tyszka i  Katarzyna
Sokołowska. Michał Piróg udzieli wsparcia i zmotywuje kandydatów. 
 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/top-model

Katarzyna Michalak KATARZYNA_MICHALAK@DISCOVERY.COM

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/top-model
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SEZON 3.

LEGO MASTERS
Piątek, godz. 20:00
OD 30 WRZEŚNIA

Kreatywność,  zabawa,  pasja.  W  tym  programie  uczestnicy  mają  szansę,  by  zademonstrować  swoje  umiejętności
i zaskoczyć jurorów pomysłowością, a ograniczyć może ich tylko własna wyobraźnia.  Każdy odcinek trzeciej serii to nowe
wyzwania,  które  pozwolą  uczestnikom  stworzyć  najbardziej  niepowtarzalne  budowle  z  klocków  LEGO.  Kto  zostanie
zwycięzcą trzeciego sezonu „LEGO Masters”?

Piątkowe wieczory to idealny czas na rodzinną rozrywkę i wspólne budowanie z najbardziej znanych i popularnych klocków
na świecie, które w tym roku obchodzą już 90. urodziny. 

Motywem przewodnim trzeciej serii  programu są żywioły: ziemia, powietrze, woda i ogień, ale nie tylko. Wśród zadań
pojawią się także takie, które zabiorą uczestników w świat wielkiej mody czy teatru. 

Widzów programu czeka także niespodzianka. Skonstruowane w programie budowle będą oceniać nowi jurorzy: Czesław
Mozil i Pola Lisowicz, która zawodowo związana jest z firmą LEGO. Zwrócą uwagę nie tylko na pomysły, ale również technikę
i zawarte w budowlach historie. Program poprowadzi Marcin Prokop.

W każdym z sześciu odcinków do wykonania będą dwa zadania. Do rywalizacji stanie sześć drużyn. Na zwycięzcę czekają
nagrody, o które warto zawalczyć: tytuł Mistrza LEGO, 100 tysięcy zł oraz zestawy klocków o wartości 10 000 zł. 

Wyjątkowym dopełnieniem sezonu będzie charytatywny odcinek świąteczny, w którym, dzięki niezwykłym konstrukcjom
z klocków LEGO, atmosferę i magię świąt będzie można poczuć w tym roku nieco wcześniej.

Producentem programu jest TVN Warner Bros. Discovery, producentem wykonawczym Endemol Shine Polska. 

Katarzyna Michalak KATARZYNA_MICHALAK@DISCOVERY.COM
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SEZON 5.

TOTALNE REMONTY
SZELĄGOWSKIEJ
Poniedziałek, godz. 21:35
OD 31 PAŹDZIERNIKA

Kreatywna, uwielbia zmiany, żadnej pracy się nie boi, sporo czasu spędza na klatce schodowej i ciągle droczy się z pewnym
stolarzem. Szelągowska. Dorota Szelągowska. Jakie wyzwania czekają na nią w piątym sezonie programu „Totalne remonty
Szelągowskiej”?

Większości  z  nas nawet najmniejszy remont kojarzy się  z  niezłym zamieszaniem,  koniecznością podejmowania setek
decyzji, stresem i ciągłą walką z fachowcami. Tymczasem jest ktoś, kto w takich sytuacjach czuje się jak ryba w wodzie. 

Projektantka wnętrz Dorota Szelągowska już po raz piąty ruszy w podróż po całej Polsce, żeby pomóc tym najbardziej
potrzebującym. Na tapetę weźmie nie tylko mieszkania, ale i domy. Właściwe miejsca do remontu wskażą jej ludzie chcący
odwdzięczyć się swoim prywatnym bohaterom za dobro, które od nich dostali. 

W kolejnym sezonie programu producenci postawili na niesamowite i wzruszające historie rodzinne. Nie trzeba przecież
organizować spektakularnych akcji społecznych czy zbiórek charytatywnych, żeby być bohaterem dla swoich najbliższych. 

Ela z Wałcza musiała przejąć opiekę nad swoim rodzeństwem po śmierci mamy. Swoje plany i marzenia odłożyła na później.
Wszystko po to, żeby zapewnić pozostałym bezpieczny dach nad głową. Do programu zgłosiła ją siostra, która właśnie
w taki sposób chciała podziękować swojej bohaterce za stworzenie domu pełnego miłości. 

Dorota  wyremontuje  także  mieszkanie  Agnieszce  z  Bydgoszczy,  która  na  co  dzień  pracuje  w  ośrodku  opiekuńczo-
wychowawczym i samotnie wychowuje dwójkę małych dzieci. W Wildze ekipa „Totalnych remontów Szelągowskiej” zajmie
się domem Marty – mamy Karola i  zastępczej opiekunki dwójki dzieci swojej siostry. Bohaterka musiała zrezygnować
z pracy i swoich planów, żeby stworzyć dla całej trójki miejsce, w którym będą czuły się kochane. Magda z Młynkowa
zawsze „ma serce na dłoni” i choć sama niewiele posiada, zawsze podzieli się z innymi potrzebującymi. Po wizycie Doroty
Szelągowskiej zmieni się całe jej życie. I nie chodzi tu tylko o remont!

Joanna Lichosik-Białoń
Szef Sekcji PR Kanałów Tematycznych

JOANNA_LICHOSIK-BIALON@DISCOVERY.COM
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SEZON 8.

ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
Wtorek, godz. 21:35
OD 6 WRZEŚNIA

Najpopularniejszy eksperyment telewizyjny powraca z kolejną odsłoną.  Również i  w tym sezonie na fanów programu
czekają  niespodzianki.  W „Ślubie  od pierwszego wejrzenia”  widzowie  nie  zobaczą już  Bogusława Pawłowskiego.  Jego
miejsce zajmie psycholog Rafał  Olszak,  który wraz z  Magdaleną Chorzewską i  Karoliną Tuchalską-Siermińską stworzy
ekspercie trio. To ta trójka da szóstce singli szansę na otworzenie nowego – być może szczęśliwego – rozdziału w ich
życiu. 

W dzisiejszych czasach single nie mają łatwo. Tradycyjne randki powoli przechodzą do sieci,  gdzie zrobienie na kimś
pierwszego  wrażenia  zajmuje  trzy  sekundy.  Zazwyczaj  bazuje  ono  na  tym,  co  widać  na  zewnątrz,  co  jest  często
przefiltrowane, przemijające, a przede wszystkim złudne. Jak w takiej sytuacji poznać kogoś naprawdę i znaleźć tę, o której
marzą wszyscy – miłość na dobre i na złe, miłość do grobowej deski?

Kolejni poszukujący szczerego i trwałego uczucia single zgłosili się do „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, żeby oddać swoją
przyszłość  w ręce specjalistów.  Psychologowie  Magdalena  Chorzewska,  Karolina  Tuchalska-Siermińska  i  Rafał  Olszak
dokładnie się im przyjrzą z każdej strony – sprawdzą zainteresowania, energię, wygląd, a nawet zapach. Spośród wszystkich
zgłoszeń wybiorą finałową szóstkę, z której utworzą trzy pary. 

30-dniowy  eksperyment  tradycyjnie  zacznie  się  od  ślubu,  na  którym  uczestnicy  po  raz  pierwszy  zobaczą  swoich
przyszłych małżonków. Po hucznym weselu przyjdzie czas na codzienność, a ta zweryfikuje ich, powstały w odważnych
okolicznościach,  związek.  Po  miesiącu  każda  z  par  zadecyduje,  czy  pozostaje  w  małżeństwie,  czy  ogłasza  fiasko
eksperymentu i wnosi o rozwód.

W zeszłym sezonie eksperyment zakończył się rozstaniem w przypadku wszystkich trzech par. Czy nowi uczestnicy będą
mieli więcej szczęścia? 
 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/slub-od-pierwszego-wejrzenia

Marcin Godlewski MARCIN_GODLEWSKI@DISCOVERY.COM
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SEZON 11.

MASTERCHEF
Niedziela, godz. 20:00
OD 4 WRZEŚNIA

Najpopularniejszy konkurs dla kucharzy amatorów w Polsce powraca! Dania z produktów na biwak,  serc zwierzęcych
i  jeżowców,  przygotowanie największej  możliwej  ilości  potraw z  użyciem makaronu to tylko niektóre z  wyzwań,  jakie
dla uczestników przygotowali  Magda Gessler,  Anna Starmach i  Michel  Moran.  Dla kogo kulinarne marzenia staną się
rzeczywistością?

Podczas jednego z zadań kucharze wykażą się znajomością upodobań jurorów, serwując im ich ulubione śniadanie do łóżka.
Testem będzie także odtworzenie dania, które wcześniej uczestnicy próbowali po ciemku.

Drużynowo zawodnicy wykażą się podczas przygotowania menu plenerowego dla gwiazd „Dzień Dobry TVN”. Na Placu
Szczepańskim w Krakowie pojawią się: Ewa Drzyzga, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme, Filip Chajzer, Andrzej Sołtysik
i Bartek Jędrzejak.

W nowej edycji plan „MasterChefa” odwiedzi także aktorka Anna Mucha. Uczestnicy będą musieli udowodnić, że gotowanie
może być naprawdę sexy. Z kolei podczas wizyty zwyciężczyni ostatniej edycji „MasterChefa Juniora”, Heli Kłobuckiej,
kucharze zmierzą się z przyrządzaniem indyka. 

Do kuchni powrócą też uczestnicy poprzednich sezonów programu. Mariusz Komenda,  Mateusz Krojenka,  Rafał  Fidyt,
a także juror „MasterChefa Juniora” Tomasz Jakubiak ocenią, jak pretendenci do tytułu MasterChefa poradzą sobie z roladą
mięsną.

Wydarzeniem będzie wizyta słynnego kolumbijskiego jurora ukraińskiej edycji „MasterChefa” Hectora Jimeneza Bravo, który
przeprowadzi popisowy masterclass. Doświadczony szef kuchni sprawdzi, czy uczestnicy poradzą sobie z odtworzeniem
jego potrawy. 

Najlepsi z najlepszych zmierzą się w kulinarnej bitwie we Włoszech. Tam dowiemy się na kogo czeka 100 tysięcy złotych,
możliwość wydania własnej książki kucharskiej i tytuł jedenastego MasterChefa.
 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/masterchef

Adrian Jabłoński ADRIAN_JABLONSKI@DISCOVERY.COM
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DZIEŃ DOBRY TVN
Codziennie, godz. 8:00

Poranek  z  „Dzień  Dobry  TVN”  to  najlepszy  sposób,  by  rozpocząć  nowy  dzień!  Uśmiech,  pozytywna  energia,  garść
najważniejszych informacji i porad – wszystko to czeka na widzów codziennie w najlepszym programie śniadaniowym
w Polsce. W nowym sezonie kontynuowane będą dobrze znane widzom cykle, nie zabraknie też nowości.

Czy poranek może być najprzyjemniejszą częścią dnia? Oczywiście! Wystarczy zacząć go z „Dzień Dobry TVN”. Wszystko,
co najważniejsze, znajduje się właśnie tu: najnowsze informacje z kraju i ze świata, aktualne tematy, reportaże, inspirujący
goście, ale przede wszystkim niezastąpione duety prowadzących.

W nowym sezonie redakcja programu przygotowała wyjątkową niespodziankę – casting na pogodynkę. To właśnie jeden
z widzów „Dzień Dobry TVN” może wkrótce dołączyć do zespołu.  Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie
dziesięciu  kandydatów,  którzy  pod czujnym okiem specjalnie  wybranego jury  poddani  zostaną przeróżnym próbom.
Zwycięzca zostanie prezenterem pogody w „Dzień Dobry TVN”.

Jak wygląda na co dzień życie najmłodszych w odległych zakątkach świata? Czym się zajmują? Jak spędzają wolny czas?
Na te oraz inne pytania odpowie nowy cykl „Dzieci świata”. Podróżniczka Marzena Figiel-Strzała wybierze się za granicę,
by sprawdzić co łączy i dzieli dzieci mieszkające w przeróżnych zakątkach kuli ziemskiej.

W „Dzień  Dobry  Ameryko”  dziennikarka  Irmina  Somers  –  Polka  mieszkająca  w Kanadzie  –  wybierze  się  do  Stanów
Zjednoczonych, by odwiedzić swoich rodaków i sprawdzić jak ułożyli sobie życie za oceanem. 

Jesienią kontynuowane będą ulubione cykle widzów. W „OszczędzaMY” nie zabraknie przydatnych porad na temat tego
jak radzić sobie z inflacją i rosnącymi cenami. Dla miłośników zwierząt idealny będzie cykl „Opcja adopcja”, w którym
specjaliści przekonają, że warto adoptować zwierzęta oraz zademonstrują jak radzić sobie z tymi, które sprawiają kłopoty.
Michał Cessanis po raz kolejny zabierze widzów w podróż po świecie i pokaże mniej oczywiste, ale wyjątkowo atrakcyjne
destynacje. Mikołaj Rey z kolei w „Rey smakuje” będzie podążał tropem niezwykłych smaków i miejsc, z których pochodzą. 

Jesienne poranki z „Dzień Dobry TVN” to solidna dawka pozytywnej energii!

Katarzyna Michalak KATARZYNA_MICHALAK@DISCOVERY.COM
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SEZON 25.

KUCHENNE REWOLUCJE
Czwartek, godz. 21:35
OD 1 WRZEŚNIA

Już po raz 25. Magda Gessler pokaże, czym jest prawdziwa zmiana. Niestrudzona specjalistka od gastronomii jesienią
wyruszy  na  kolejne  misje,  których  celem  jest  pomoc  upadającym  lokalom.  Jakie  restauracje  tym  razem  pójdą
do poprawki? 

W jubileuszowym sezonie słynna restauratorka odwiedzi,  między innymi:  Barlinek,  Chorzów i  Puławy.  Po raz pierwszy
w historii programu na kulinarnej mapie rewolucji znajdą się też: Kępno, Kamionki i Zakręt, gdzie Magda Gessler zmierzy się
z kuchnią gruzińską.

Jedna z rewolucji odbędzie się w Czechowicach-Dziedzicach. W tym przemysłowym regionie, o krok od ruchliwej drogi
łączącej Tychy z Bielskiem-Białą, swój lokal otworzył Krystian. Postawił na kuchnię włoską, choć z mylącą nazwą… „Irlandia”.
Miejsce świeci pustkami i przynosi same straty. Z tego powodu Krystian nadal prowadzi swój biznes za granicą, by mieć
z czego dokładać do restauracji w Polsce. Na co dzień restauracją zarządza jego narzeczona Klaudia i sama przyznaje, że nie
najlepiej jej to wychodzi, a młody zespół zupełnie się jej nie słucha. I tak w położonej w Polsce „Irlandii”, serwującej włoskie
dania, brakuje niemal wszystkiego: logiki, sprawnego zarządzania, rozsądnego planu, a nade wszystko gości. 
 
Z kolei w Tomaszowie Mazowieckim na jednym z osiedli robotniczych swoje podwoje otworzył lokal „Smaczne…go!”. Jego
właścicielami są małżonkowie Jolanta i pochodzący z Sarajewa Vlado. Przez siedemnaście lat ich życie toczyło się w ciągłej
podróży  między  Polską,  Serbią,  Czarnogórą  a  Bośnią.  Nieco  koczowniczy  tryb  życia  musiał  się  jednak  zmienić
po dramatycznym wypadku, któremu uległ Vlado. Para zdecydowała się na stałe zamieszkać w Polsce i oszczędności życia
zainwestowała  we  własny  lokal  gastronomiczny.  Cały  biznes  rozkręcała  Jolanta,  bo  Vlado,  z  powodu  intensywnej
rehabilitacji i jednocześnie depresji, która go dotknęła, unieruchomiony był w domu. Przez rok jego żona opiekowała się
nim i próbowała rozkręcić restaurację. O ile Vlado poczuł się wreszcie lepiej, to biznes kręci się coraz gorzej. 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/kuchenne-rewolucje

Adrian Jabłoński ADRIAN_JABLONSKI@DISCOVERY.COM
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SEZON 32.

KUBA WOJEWÓDZKI
Wtorek, godz. 22:40
OD 6 WRZEŚNIA

Wtorkowe wieczory ponownie będą należeć do najpopularniejszego showmana w naszym kraju. „Kuba Wojewódzki” to już
marka sama w sobie, która na dobre zapisała się w historii polskiej telewizji i owiała legendą. Nic dziwnego!  W końcu nikt
tak jak Kuba nie budzi emocji u widzów, których grono z sezonu na sezon rośnie w siłę. 

Kuba  Wojewódzki  i  jego  autorski  program  to  bez  wątpienia  gwóźdź  każdej  oferty  programowej  TVN.  Obok
najpopularniejszego showmana w Polsce nikt nie przechodzi obojętnie. Budzi skrajne emocje – albo się go kocha, albo
nienawidzi. I choć lata mijają, przed nami już 32. sezon „Kuby Wojewódzkiego”, on nadal jest w świetnej formie – uzbrojony
w błyskotliwy żart, ciętą ripostę, nietuzinkową wiedzę oraz idealne wyczucie. Mimo to nie wszyscy podejmują wyzwanie
i przyjmują zaproszenie króla TVN-u. Nie wszyscy też są godni, żeby zasiąść na jego kanapie. Wśród bohaterów odcinków
nie ma osób przypadkowych – to „crème de la crème” polskiego świata artystycznego, rozrywkowego, sportowego oraz
politycznego. A także tych, którzy do tego miana aspirują. Kogo zobaczymy w nowym sezonie?

UWAGA: Po każdym odcinku „Kuby Wojewódzkiego” na antenie TVN w Playerze czeka wersja rozszerzona odcinka – „Kuba
Wojewódzki – ciąg dalszy”, zawierająca jeszcze bardziej smakowite kąski. 
 

Marcin Godlewski MARCIN_GODLEWSKI@DISCOVERY.COM
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SEZON 12.

MILIONERZY
Poniedziałek - Czwartek, godz. 20:55
OD 1 WRZEŚNIA

Hubert Urbański jest gotowy, by wręczyć czek na milion złotych kolejnemu uczestnikowi programu. Wiedza w połączeniu
z opanowaniem i odpornością na stres może okazać się kluczem do sukcesu. Jakie pytania padną w nowych odcinkach?  

W tym teleturnieju nie wystarczy wykazać się wiedzą, by zdobyć główną nagrodę. Tylko w połączeniu z odpowiednią
strategią i nerwami ze stali można osiągnąć sukces. Zasady są dobrze znane, jednak w studiu poziom stresu wzrasta,
a presja wydaje się ogromna. Nawet proste pytania wydają się skomplikowane. Hubert Urbański pozostaje niewzruszony,
uczestnik może liczyć tylko na siebie.  Mimo tego chętnych do wzięcia udziału w „Milionerach” nie brakuje. 

Nowe odcinki programu to nowi uczestnicy i nowe pytania. Zasady pozostają jednak takie same. By wygrać milion złotych,
należy prawidłowo odpowiedzieć na dwanaście pytań. W trakcie gry do wykorzystania są trzy koła ratunkowe: pytanie
do publiczności, telefon do przyjaciela oraz „pół na pół”. 

Do walki o wygraną może stanąć każdy. Komu wystarczy odwagi, wiedzy i szczęścia, by zasiąść naprzeciwko Huberta
Urbańskiego?
 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/milionerzy

Katarzyna Michalak KATARZYNA_MICHALAK@DISCOVERY.COM
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NA WSPÓLNEJ
Poniedziałek - Czwartek, godz. 20:15

Przed  nami  wyjątkowy  sezon  „Na  Wspólnej”.  Wyjątkowy,  bo  jubileuszowy.  Już  20  lat  towarzyszymy  mieszkańcom
najpopularniejszej ulicy w Polsce. Z tej okazji twórcy produkcji przygotowali dla fanów niespodziankę – nową czołówkę!
Nie zabraknie też tego, za co widzowie od lat kochają „Na Wspólnej”, czyli zaskakujących wątków, dramatycznych sytuacji
i zabawnych perypetii rodziny Ziębów oraz ich bliskich.  

W premierowych odcinkach zmartwienia dopadną Marię. Seniorka rodu zacznie tracić pamięć – zapomni o drobiazgach,
spotkaniach, imionach bliskich. Zaniepokojona zwierzy się Renacie, że ma objawy Alzheimera. Córka natychmiast namówi
ją na wizytę u neurologa, który podda ją serii badań. Jaki będzie ich wynik?

Rozterki nawiedzą również rodzinę Cieślików. A wszystko za sprawą Zoi (Anna Grochowska), nowej nauczycielki wuefu
w szkole. Razem z Damianem zaangażują się w akcję rowerową. Na początku Monika nie będzie ukrywać zazdrości wobec
kobiety, kiedy jednak ją pozna, zmieni zdanie – uzna, że Zoja to bardzo do rzeczy babka. Ukłucie zazdrości odejdzie.
Ale tylko na moment – wróci ze zdwojoną siłą, kiedy Cieślikowa nakryje rywalkę w gabinecie męża w… bieliźnie! W ramach
desperacji postanowi zainwestować w siebie. Efekt „metamorfozy” okaże się piorunujący! A tymczasem Zoja ujawni swoje
prawdziwe intencje…

Niepokoje pojawią się także w życiu Beaty.  Termin porodu zbliży się nieuchronnie,  a tymczasem Paweł nadal będzie
przebywać w więzieniu. Zrozpaczona kobieta zarzuci nawet szwagrowi, że nic nie robi, żeby pomóc bratu. Urażony Emil
natychmiast się zmobilizuje – dzięki znajomościom wpadnie na trop prawdziwego sprawcy napadu na kantor. Pojawi się
światełko w tunelu. Kiedy Paweł będzie czekał na wyjście z więzienia, jego żona zacznie rodzić w obecności Emila, który jako
pierwszy weźmie dziecko – swojego synka – na ręce… 

Podczas jednej z wizyt Marcin (Piotr Borowski) – właściciel jednego ze stałych „pacjentów” Joanny – opowie jej o stadninie,
którą odziedziczył po ich ojcu jego brat. Problem w tym, że Miłosz (Mariusz Ostrowski) nie jest fanem koni i zechce pozbyć
się schedy. Joanna odwiedzi stadninę, gdzie jej troskę wzbudzi stara klacz Ramona. Potraktuje to jako znak. Postanowi
uzyskać nowe uprawnienia i zatrudnić się w stadninie na stałe. W nowym miejscu Joanna zbliży się do braci Faleckich,
stanie się świadkiem ich konfliktu oraz pozna też powód niechęci Miłosza do tych wyjątkowych zwierząt. I dodatkowo
wpadnie w oko braciom, którzy zaczną rywalizować o jej  względy...  Tymczasem Bogdan nie podzieli  entuzjazmu żony
–  będzie  miał  pretensję,  że  kobieta  spędza  tyle  czasu  w  stadninie  z  braćmi  Faleckimi.  Zupełnie  inaczej  niż  Misia
– dziewczynka zarazi się pasją do koni i pod okiem Miłosza zacznie swoje pierwsze lekcje jazdy. 

Dramatyczne wydarzenia czekają na Hofferów. Kamil  zachowa się jak prawdziwy bohater,  zasłaniając własnym ciałem
Kolendę  (Katarzyna  Wajda),  która  zostanie  zaatakowana  przez  zdesperowanego  męża  jednej  ze  swoich  pacjentek.
Traumatyczne przeżycie odbije się na zdrowiu lekarki. Na szczęście, Kamil będzie przy niej cały czas. Oboje zaczną się
do siebie coraz bardziej zbliżać. Pochłonięty sprawami koleżanki z pracy Hoffer zupełnie zaniedba Zuzę, borykającą się
również z poważnymi problemami. Pewnego dnia w firmie transportowej zniknie jeden z kierowców. Wkrótce okaże się,
że Szark przewoził narkotyki na zlecenie mafii…  

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/na-wspolnej
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CO ZA TYDZIEŃ
Niedziela, godz. 11:30

Niedzielne popołudnia to czas Oliviera Janiaka, który zabiera widzów w sam środek kulturalnych i artystycznych wydarzeń
nie tylko nad Wisłą,  ale również i  za granicą. Wraz ze swoją ekipą reporterów prowadzący wybiera z gąszczu imprez
te najbardziej atrakcyjne i z kamerą „Co za tydzień” zagląda za ich kulisy. Co się za nimi kryje? Sprawdźcie sami! 

„Co za tydzień” to idealna pozycja dla tych, którzy lubią wiedzieć co dzieje się w świecie kultury i rozrywki. Jedno jest
pewne – nikt tak nie trzyma ręki na show-biznesowym pulsie, jak Olivier Janiak i jego sprawdzona ekipa. Kamery oraz
reporterzy programu są tam, gdzie być warto. Premiery kinowo-teatralne, koncerty, pokazy mody, akcje charytatywne
– to tylko niektóre z wydarzeń, za których kulisy zaglądają dziennikarze formatu, za każdym razem przybliżając świat
Gwiazd i  uchylając rąbek tajemnicy z tego, co każdego dnia widzimy na łamach popularnych magazynów prasowych
i w sieci.

W nadchodzących tygodniach Olivier tradycyjnie odwiedzi plany najnowszych produkcji  TVN Warner Bros. Discovery.
Kamery „Co za tydzień” zajrzą na plany seriali: „Szadź”, „Mój Agent” czy kolejnej części kultowej serii filmów „Listy do M.”. 
 

Marcin Godlewski MARCIN_GODLEWSKI@DISCOVERY.COM
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UKRYTA PRAWDA
Poniedziałek - Piątek, godz. 17:55
OD 1 WRZEŚNIA

W tej produkcji każdy dzień pisze nowy scenariusz i daje jeszcze bardziej niespodziewane rozstrzygnięcia. „Ukryta prawda”
to historie o ludziach i chwilach, które na zawsze zmieniły ich los. W każdym odcinku czeka nas pełna napięcia opowieść,
raz zabawna, a raz z dramatycznym finałem.

Bohaterką jednego z odcinków będzie 41-letnia Arleta. Kobieta jest załamana, bo jej mąż Patryk stracił do niej pociąg
seksualny. Pod wpływem rozmów z koleżanką zaczyna podejrzewać, że mąż może ją zdradzać i postanawia go śledzić.
Dociera za nim do mieszkania,  do którego wpuszcza go seksowna Azjatka.  Zrozpaczona Arleta odjeżdża spod bloku,
ale łapie gumę i  ląduje na poboczu z  niesprawnym samochodem i  rozładowanym telefonem. Pomaga jej  przystojny
Grzesiek, który przy okazji zabiera ją na kawę. Niespodziewanie Arleta orientuje się, że poczuła coś do Grześka i zaczyna się
z nim spotykać. Okazuje się, że mężczyzna też jest nieszczęśliwy w swoim małżeństwie. Arleta i Grzesiek postanawiają,
że będą spotykać się w tajemnicy przed swoimi małżonkami, dopóki będzie im to dawało szczęście. Kobietę nachodzą
jednak wątpliwości i postanawia się wycofać. W tym momencie odkrywa, że śledziła ją nastoletnia córka Natalia, która
oskarża ją o to, że niszczy ich rodzinę. Zdenerwowana Arleta mówi córce, że to Patryk pierwszy ją zdradził...    
       
Poznamy też historię Jagody i Staszka, którym dwa miesiące wcześniej zaginął 6-letni synek. Policja prowadzi śledztwo,
ale nie ma żadnych tropów. Tymczasem do małżonków zgłasza się jasnowidzka Aurelia. Kobieta twierdzi, że miała wizję,
w której widziała Adasia. Staszek wyrzuca kobietę, ale ona jest uparta. Odzywa się do Jagody, zna szczegóły, których
nie powinna znać. Jagoda upiera się, że muszą skorzystać z pomocy Aurelii. Staszek jest pewny, że kobieta jest kolejną
naciągaczką i prosi Michała, detektywa, z którym współpracują, żeby ją sprawdził. Okazuje się, że Aurelia od kilku lat pracuje
w Niemczech jako wróżka, dobrze zarabia i nigdy wcześniej nie oferowała swojej pomocy w takich sprawach. Jagoda grozi
rozwodem, jeśli Staszek nie zacznie traktować Aurelii poważnie. Któregoś dnia Aurelia mówi, że miała kolejną wizję. Chyba
wie, gdzie jest Adaś. Umawia się z Jagodą obrzeżach miasta; na spotkanie przychodzi z Adasiem.                             
 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/ukryta-prawda

Adrian Jabłoński ADRIAN_JABLONSKI@DISCOVERY.COM
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FAKTY
Codziennie, godz. 19:00

FAKTY TVN są niezmiennie najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce. Nadawane codziennie, równolegle
na  dwóch  antenach:  TVN  oraz  TVN24  BIS.  Widzowie  darzą  serwis  zaufaniem,  co  potwierdzają  dane  oglądalności.
W  pierwszej  połowie  2022  roku  udział  w  rynku  wyniósł  21,9%  w  grupie  komercyjnej  (łącznie  dla  dwóch  kanałów).
Tym samym Fakty były najczęściej wybieranym programem informacyjnym w kraju przez widzów w wieku 16 – 49 lat. 

FAKTY TVN to marka sama w sobie, która oznacza rzetelne dziennikarstwo i obiektywne informacje. Zespół pracował na nią
25 lat. Są także symbolem rozwoju i zmian w polskim dziennikarstwie newsowym.  Wystartowały dokładnie 3 października
1997 roku, a widzowie zobaczyli nową jakość. Sposób montowania i przedstawiania materiałów, wyraziści prowadzący,
nieustępliwi i rzetelni reporterzy stali się wzorem do naśladowania, a widzowie szybko docenili pracę zespołu Faktów.
Realizacja  programu  nie  ograniczała  się  do  studia  –  to  także  była  nowość.  Specjalne  wydania  prowadzone  były
w kontekście ważnych wydarzeń, takich jak: wybory prezydenckie, pielgrzymka papieska czy przystąpienie Polski do NATO
i Unii Europejskiej. Nadawane były między innymi z Berlina, Rzymu, Waszyngtonu, Moskwy, Bagdadu, Smoleńska, Nowego
Jorku i wielu miejsc w Polsce.

Od powstania  programu FAKTY trzymają  wypracowane standardy,  cieszą  się  pozycją  lidera  oraz  zaufaniem widzów.
Codziennie o 19:00 prowadzący i  reporterzy przekazują najważniejsze informacje z  Polski  i  zagranicy.  Przyglądają się
sytuacji politycznej i ekonomicznej, śledzą wydarzenia kulturalne oraz sportowe. 

FAKTY  TVN  to  gwarancja  sprawdzonych  newsów,  szybkiej  reakcji,  wiarygodnej  relacji.  Obecnie  tworzy  je  ponad
20 reporterek i reporterów oraz korespondentów zagranicznych, którzy pojawiają się zawsze tam, gdzie dzieje się coś
ważnego. FAKTY to także wyjątkowy zespół doświadczonych wydawców, producentów, operatorów kamer i montażystów.

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 TVN składają się też: „FAKTY po południu”, „FAKTY o świecie”
i jeden z najpopularniejszych programów publicystycznych, „FAKTY po FAKTACH”, emitowany zaraz po głównym wydaniu,
w którym prowadzący wraz z zaproszonymi gośćmi komentują najistotniejsze tematy dnia.
 

Joanna Górska
Dyrektor Działu PR TVN Warner Bros. Discovery
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SUPERWIZJER
Wtorek, godz. 23:45
OD 6 WRZEŚNIA

Najczęściej nagradzany program reporterski w Polsce powraca z nowym sezonem. Tematy i historie, które na pewno odbiją
się  dużym echem,  przedstawi  widzom dotychczasowy redaktor  naczelny „Superwizjera”  i  laureat  wielu  prestiżowych
nagród – Jarosław Jabrzyk. 

Dziennikarze  „Superwizjera”  są  bezkompromisowi,  dociekliwi  i  mają  odwagę  podejmować  najtrudniejsze  tematy.
Opowiadają  swoim widzom historie,  które  przejmują,  poruszają,  ale  także  oburzają  i  bulwersują.  To  z  „Superwizjera”
widzowie po raz pierwszy dowiedzieli  się o tym, że Tomasz Komenda jest niewinny,  poznali  kulisy działania polskich
neonazistów, a także odkryli,  że na ich stołach podawana jest toksyczna wołowina! Reportaże „Superwizjera” wskazują
na zagrożenia, stawiają trudne pytania, ale także szukają rozwiązań i odpowiedzi. Cel, który przyświeca pracy zespołu jest
jeden – jak najbardziej pełny obraz otaczającej nas rzeczywistości. 

Wiosną tego roku reporterzy „Superwizjera” realizowali reportaże dokumentujące atak Putina na Ukrainę. Kilka z nich, jak np.
„Ucieczka z Irpienia” trafiło do dystrybucji międzynarodowej w ramach sieci Discovery i miało kilkaset emisji w ponad
100 krajach na świecie. Reportaże „Superwizjera” z Ukrainy były także pierwszymi materiałami telewizyjnymi z Polski, które
trafiły na amerykańską platformę Discovery+, a tym samym do milionów domów w USA.

W nowym sezonie „Superwizjer” będzie wracał do Ukrainy i dokumentował brutalną agresję Rosji. Ale reporterzy wrócą
także do tematyki i spraw, jakimi skutecznie zajmowali się do tej pory. Pokażą nadużycia w służbach specjalnych i organach
ścigania, będą docierać do ludzi, którzy stali się ofiarami przestępców w białych kołnierzykach, a także wejdą z kamerą
do pilnie strzeżonych baz legii cudzoziemskiej!

Marcin Godlewski MARCIN_GODLEWSKI@DISCOVERY.COM
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UWAGA!
Codziennie, godz. 19:50

„Uwaga!” to historie, o których dyskutuje cała Polska. Reporterzy programu prowadzą dziennikarskie śledztwa, opowiadają
o  ważnych i  poruszających sprawach oraz  o  budzących u  innych strach.  Hasztag  #tematdlauwagi  stał  się  jednym
z najlepiej rozpoznawanych haseł w sieci. Od 20 lat „Uwaga!” w Twojej sprawie! 

„Uwaga!” to program, który zrewolucjonizował dziennikarstwo interwencyjne w Polsce. W ciągu ostatnich 20 lat Ryszard
Cebula,  Tomasz  Kubat  i  Zbigniew  Łuczyński  wielokrotnie  przedstawiali  historie  poruszające,  wywołujące  dyskusje,
a w rezultacie powodujące zmiany. Nad niektórymi sprawami reporterzy „Uwagi!” pracują przez długie miesiące, stosują
prowokacje i ukryte kamery, chcąc pokazać wstrząsające fakty i nieprawidłowości.

Tylko w ostatnich miesiącach reporterzy „Uwagi!” kilkakrotnie poruszali tematy związane z  nadużyciami, do których miało
dochodzić  w  domach  seniora  na  południu  Polski.  –  Właścicielka  nie  leczy,  tylko  faszeruje  podopiecznych  lekami
psychotropowymi – ujawniła w „Uwadze!” jedna z byłych pracownic ośrodka. 

O wieloletnim dramacie zdecydowali się też opowiedzieć byli wychowankowie i wychowawcy domu dziecka w Kłodzku.
Zmowę milczenia udało się przerwać, a materiał „Uwagi!” odbił się szerokim echem, sprawę prowadzi teraz prokuratura.

„Uwaga!” nigdy nie była obojętna także na cierpienie zwierząt. Ostatnio, po niepokojących sygnałach, reporter programu
zatrudnił się w jednej ze śląskich ubojni. Okazało się, że wykorzystywanie chorych i padłych krów, o których trzy lata temu
mówiła cała Europa, to nie przeszłość. Tutaj też sprawą zajmują się już odpowiednie organy.

Ostatniego roku nie sposób jednak porównać do któregokolwiek wcześniej. Cały świat zaskoczyła brutalna napaść Rosji
na Ukrainę. Reportaże „Ukraina: Historie graniczne” Marcina Jakóbczyka i „Ukraina: Tak trzeba” Edyty Krześniak zobaczyli
widzowie aż  w 32 krajach.  Wielokrotnie  w „Uwadze!”  pokazywaliśmy historie  niezwykłego bohaterstwa – walczących
w Ukrainie i tych, którzy niosą pomoc w dotkniętym wojną kraju. 

To także w „Uwadze!” demaskowaliśmy też rosyjską propagandę w cyklu „Tu mówi Moskwa”, pokazując m.in. rozsiany
po świecie majątek zwolenników Kremla.

Co więcej, to właśnie tylko reporterom „Uwagi!” udało się dotrzeć i porozmawiać z przedstawicielami grupy Anonymous,
która 24 lutego wypowiedziała Putinowi wojnę.

„Uwaga!” od zawsze jest blisko ludzi i znajdujących się w potrzebie. Najpierw pandemia, a teraz inflacja i galopujące ceny
sprawiły, że zatrważająco szybko rośnie problem biedy w kraju. Ostatnie reportaże „Uwagi!” opowiadały o ludziach, którzy
nigdy o nic nie prosili, a dziś stoją w kolejkach po żywność. Po tych programach pomoc bohaterom oferowali widzowie
z różnych stron, nie tylko Polski.

Problem wysokich cen jest dziś prawdopodobnie tematem numer jeden w polskich domach. Zdrożało wszystko – żywność,
paliwo, kredyty. Latem reporterzy „Uwagi!” porównywali ceny wypoczynku w Polsce i za granicą, niestety ceny nad polskim
morzem nie wypadły najlepiej. 

Jedna z głównych obaw dotyczy nadchodzącej zimy i  wysokich cen za ogrzewanie. Czy Polacy będą marznąć zimą?



UWAGA!
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Reporterzy „Uwagi!” sprawdzą to, podobnie jak wiele innych tematów związanych z wciąż rosnącymi cenami w nowej akcji
– „Uwaga! na kryzys!”, która startuje już jesienią.

Widzowie od lat zwracają się do redaktorów „Uwagi!”  za pośrednictwem maili,  telefonów i  hasztaga #tematdlauwagi.
Od pewnego czasu zgłaszać tematy można także przychodząc do busa oznaczonego #tematdlauwagi, który jeździ po całej
Polsce. Odwiedza duże i małe miasta. Reporterzy spotykają się w busie z mieszkańcami, którzy zwracają uwagę na problem
bezpośrednio. W Ełku o horrendalnych podwyżkach opłat za mieszkanie przyszło opowiedzieć kilkaset osób! Efektem był
głośny reportaż, po którego emisji spółdzielnia zapowiedziała złagodzenie podwyżek!

Bus #tematdlauwagi nie zjeżdża z polskich dróg. Dziennikarze programu są cały czas w trasie, pilnują tematów związanych
z cenami, podpowiadając co robić i demaskując nieprawidłowości.

Misja nie jest dla twórców „Uwagi!” pustym słowem. Redakcja od początku wspiera budowę Centrum Psychiatrii i Onkologii
Centrum Zdrowia Dziecka, które powstaje dzięki Fundacji TVN. O fatalnym stanie polskiej psychiatrii „Uwaga!” informowała
wielokrotnie, pokazując m.in. brak miejsc dla młodych osób z zaburzeniami odżywiania.

Niedziela w „Uwadze!” to moment zasłużonego wytchnienia. W ubiegłym sezonie w „Kulisach sławy” widzowie spotykali się
z wielkimi gwiazdami kina: Ewą Szykulską, Małgorzatą Potocką czy Krystyną Jandą. Poznali też historię nowych, młodych
twórców:  Miuosha,  Margaret  czy Sarsę oraz kulisy drogi  na sportowy szczyt Marcina Gortata i  Łukasza Podolskiego.
W nadchodzącym sezonie również nie zabraknie ciekawych nazwisk. 
 

Marcin Godlewski MARCIN_GODLEWSKI@DISCOVERY.COM
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NOWOŚĆ!

PERFECT PICTURE
PAŹDZIERNIK

Osiem osób ze świata telewizji, sportu, mody i muzyki, które na co dzień bardzo często stoją przed obiektywem aparatu,
teraz znajdzie się po jego drugiej stronie. W nowym show „Perfect Picture” przekonają się, że świat profesjonalnej fotografii
to nie tylko aspekty techniczne – dźwięk migawki, odpowiednie światło czy ustawienie właściwego kadru – ale przede
wszystkim emocje i niebanalne historie, które towarzyszą wykonaniu idealnego zdjęcia.

Ośmioro śmiałków, którym na co dzień telefon zastępuje aparat, a aplikacja z filtrami profesjonalną postprodukcję zdjęcia,
podejmą wyzwanie wykonania najlepszego i najbardziej interesującego kadru, czasem w trudnych, wymagających nie lada
poświęcenia warunkach. Czy wszyscy wyjdą z tej próby zwycięsko? W kim drzemie naturalny talent i ma warunki, by zostać
zawodowcem? A kto powinien kontynuować przygodę z fotografią jedynie jako hobby? O tym zdecydują  profesjonaliści,
zasiadający w jury. W tę wyjątkową, pełną pasji podróż po świecie fotografii zabierze uczestników i widzów prowadząca
program – Patricia Kazadi.

Każdy odcinek show to inne fotograficzne wyzwania. W ramach tematu przewodniego adepci  wykonają dwa zadania
konkursowe. Niektóre ekstremalne, wymagające tężyzny fizycznej lub wyjścia poza własną strefę komfortu, inne bazujące
na pracy z ludźmi, gdzie liczy się dobra komunikacja i  cierpliwość. Efekty ich wysiłków zostaną ocenione przez jurorów:
zawodowych fotografów i gości odcinka, którym nie umknie żaden, nawet najmniejszy szczegół. Czy uczestnikom uda się
wykonać prawdziwe „perfect picture”, czyli idealne zdjęcie? A może odkryjemy wśród nich nieoszlifowany fotograficzny
diament? Odpowiedź już wkrótce w Siódemce!

Za produkcję formatu odpowiada Golden Media Polska.

Emilia Waszkiewicz EMILIA_WASZKIEWICZ@DISCOVERY.COM
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SEZON 6.

HOTEL PARADISE
Poniedziałek - Piątek, godz. 20:35
OD 29 SIERPNIA

Już 29 sierpnia na antenie TVN7 Hotel Paradise otworzy swoje podwoje dla nowych mieszkańców! Do luksusowej willi
nad brzegiem Oceanu Spokojnego, w egzotycznej Panamie, Klaudia El Dursi zaprosi grupę singli. Rozpocznie się miłosna gra,
w której będą mieli zaledwie kilka dni, by stworzyć udane związki i przetrwać cotygodniowe „Rajskie rozdania”. 

Gorąca  Panama  to  idealna  sceneria  dla  rodzącego  się  uczucia,  jednak  w  tym  przypadku  będzie  też  stanowiła  tło
dla  miłosnych intryg,  przyjacielskich  układów i  przemyślanych strategii.  Nowi  uczestnicy  zaskoczą  widzów!  To  będą
ciekawe osobowości, a ich decyzje, wybory, relacje, które nawiążą, oraz działania, jakie podejmą – sprawią, że fani odkryją
ten rajski reality show na nowo! 

Wielu singli, biorących udział w nadchodzącym sezonie programu, pragnie znaleźć prawdziwą miłość. A, jak wiadomo, ciągle
przybywający do hotelu nowi mieszkańcy podnoszą poprzeczkę i utrudniają realizację tego marzenia. Napływające fale
uczuć,  wybuchy euforii,  mocne deklaracje,  a także zazdrość,  rozczarowania i  zawody miłosne –  to wszystko będzie
zmieniać się jak w kalejdoskopie. A konsekwencje tych zawirowań nadejdą podczas „Rajskich rozdań”. Tym razem niemal
każde z nich zakończy się jedną wielką niespodzianką. Zarówno dla widzów, jak i samych uczestników. 

Nowy element gry, który pojawił w poprzedniej edycji, czyli „Szansa od raju”, może całkowicie odmienić losy niektórych
mieszkańców.  A to z  kolei  sprawi,  że także pozostali  uczestnicy będą musieli  z  minuty na minutę przystosować się
do szybko zmieniających się realiów i szukać nowych rozwiązań. Nagłe zwroty akcji  i  nieprzewidziane zdarzenia będą
codziennością  jesiennego sezonu „Hotelu Paradise”. 

Rajska miłość zostanie poddana wielu próbom. Szczególnie, gdy pojawi się prawdziwe uczucie, a opuszczenie programu
przez  jednego z  partnerów przerwie  romantyczną  relację.  Uczestnicy  zostaną  postawieni  przed trudnymi  wyborami.
Czy czekać na swoją połówkę? Czy próbować nawiązać nową relację, by za wszelką cenę pozostać w raju? Miłość czy chęć
przetrwania? Miłość czy gra? Miłość czy przyjaźń? A zwycięzcy, którzy trafią do wielkiego finału, odpowiedzą na jeszcze
jedno, najważniejsze pytanie: miłość czy pieniądze? Cytując Pana Lektora: „Taki mamy raj!”. 

Za produkcję formatu odpowiada Golden Media Polska.

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/hotel-paradise

Emilia Waszkiewicz EMILIA_WASZKIEWICZ@DISCOVERY.COM
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SEZON 2.

40 KONTRA 20
LISTOPAD

Zakochani czasu nie liczą! Niezależnie czy ma się dwadzieścia, czy czterdzieści lat, można przeżyć prawdziwą wielką miłość!
Dlatego też w nowej edycji randkowego show „40 kontra 20”, dwóch wyjątkowych mężczyzn – starszy i młodszy – będzie
rywalizować  ze  sobą  o  względy  kilkunastu  atrakcyjnych,  pewnych  siebie  kobiet  w  różnym  wieku.  Tu  numer  PESEL
nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko chęć spotkania swojej drugiej połówki! 

Na słonecznej Krecie ponownie spotka się dwóch mężczyzn poszukujących miłości. Pierwszy z nich to czterdziestolatek
– przedsiębiorczy, doświadczony, potrafiący spełnić każdą zachciankę kobiety. On zamieszka w ekskluzywnej, komfortowej
willi  z  pięknym  widokiem.  Młodszy,  seksowny  dwudziestolatek  zostanie  gospodarzem  mniej  wygodnego,  lecz
swobodniejszego glampingu. 

Obaj panowie będą zabiegać o względy kilkunastu pięknych singielek, które otwarcie deklarują, że są gotowe na miłość!
A  ponieważ  ona  nie  pyta  o  wiek  –  uwagę  obu  panów  będą  mogły  przyciągnąć  zarówno  szalone  dwudziestolatki,
jak i dojrzałe, pewne siebie czterdziestolatki. Jedno jest pewne – na greckiej wyspie chodzi tylko o miłość. A gdy serce
zaczyna górować nad rozumem, mogą pojawić się zupełnie nieznane emocje,  które dotąd nie dawały o sobie znać.
Czy otwarci na nowe doświadczenia uczestnicy znajdą to, czego szukają? Na pewno wszystkich czeka szereg wyzwań
i karuzela emocji – od śmiechu po łzy. A wszystko po to, by w finale zwycięzcy wyznali  sobie najważniejsze uczucie
– miłość.

Za produkcję formatu odpowiada Constantin Entertainment Polska.

Emilia Waszkiewicz EMILIA_WASZKIEWICZ@DISCOVERY.COM
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SEZON 3.

PAPIERY NA SZCZĘŚCIE
Poniedziałek - Piątek, godz. 20:00

Jesienne odcinki „Papierów na szczęście” to nowe perypetie znanych i lubianych bohaterów, ale też świeże, emocjonujące
wątki  z  postaciami,  które  wprowadzą dodatkowy zamęt  w życie  rodziny  Kowalczyków.  Czy nasi  ulubieńcy w końcu
otrzymają tytułowe „papiery na szczęście”? Czy będą nimi firmowe dokumenty nestora rodu – Henryka, wynik badań
DNA Mateusza, a może nowa umowa o pracę Marty? Odpowiedzi na te pytania już od 29 sierpnia na antenie TVN7!

Jesienny sezon serialu rozpoczynamy w chwili, kiedy Marta dowiaduje się od Adama, że będzie miał dziecko z Niną. Marta
jest zdruzgotana tą informacją. Mimo, że kocha mężczyznę nad życie, nie wie czy będzie mogła z nim być… Natomiast
zawodowo zaczyna jej się układać coraz lepiej, dostaje pracę jako manager restauracji. Niestety lokal mieści się na osiedlu
ukochanego,  trudno  więc  unikać  jej  przypadkowych  spotkań...  W  międzyczasie  zupełnie  niespodziewanie  wpada
na przystojnego kardiologa, Dawida (Przemysław Cypryański). Czy zauroczony mężczyzna spróbuje zdobyć serce Marty?
 
Tymczasem rodzina Kowalczyków przeżywa bardzo trudne chwile. Henryk nie poddaje się w walce o firmę. Chce za wszelką
cenę znów mieć większość udziałów w Kowalczyk Development i stanąć na czele biznesu. Czy mu się to uda? Czy będzie
grał fair? A może, gdy na jaw wyjdzie wstrząsający, rodzinny sekret, zmieni to jego silną pozycję?  

W jesiennych odcinkach obejrzymy także losy pozostałych bohaterów serialu.  Sergiusz będzie próbował wybić sobie
z głowy Martę i wpadnie w wir internetowych randek. Mateusza odwiedzi w więzieniu niespodziewany gość, a szczęście
Beatki i Staszka zmąci niespodziewana wizyta matki dziewczyny. 

W premierowym sezonie, obok dotychczasowych bohaterów, pojawiają się nowi, a wraz z nimi ciekawe, emocjonujące
wątki. Spinać je będzie Magda (Małgorzata Kozłowska) – 26-letnia śliczna i pełna energii dziewczyna, kuzynka Kowalczyków,
która wróci do Krakowa po długim pobycie w Holandii. Magda zrobi duże wrażenie na męskiej części personelu nowo
powstałej kliniki  kardiologicznej w dawnej siedzibie firmy Kowalczyków. O jej względy zacznie zabiegać Konrad (Kamil
Piotrowski) – przystojny, bardzo pewny siebie podrywacz, a Kamil (Jakub Józefowicz) – zdolny, młody lekarz – postara się
po przyjacielsku ostrzec dziewczynę przed kolegą. Jednak jego narzeczona, Julia (Antonina Jarnuszkiewicz), nie będzie
zachwycona  nową  znajomością  ukochanego...  Jak  potoczą  się  losy  nowych  bohaterów  uwikłanych  w  ten  miłosny
czworokąt? Tego dowiemy się już wkrótce!

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/papiery-na-szczescie

Emilia Waszkiewicz EMILIA_WASZKIEWICZ@DISCOVERY.COM
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OPOWIEŚCI MAŁŻEŃSKIE &
ZAGADKI LOSU
Poniedziałek - Piątek, godz. 17:00 & 19:00
OD 29 SIERPNIA

Życie pisze najbardziej nieprawdopodobne i zaskakujące scenariusze. Twórcy paradokumentów, bazując na tej prawdzie,
pokazują  niezwykłe  historie  zwykłych  ludzi.  To  opowieści  bliskie  nam wszystkim,  dziejące  się  na  podwórku  sąsiada,
w sklepie tuż za rogiem czy zakładzie pracy. Widzowie często mogą się przejrzeć w nich jak w lustrze. Już od 29 sierpnia
na antenie Siódemki premiera zupełnie nowych odcinków „Zagadek losu” oraz „Opowieści małżeńskich”. Za produkcję
obu formatów odpowiada Constantin Entertainment Polska.

„Zagadki losu” to przede wszystkim historie, w których długo skrywana tajemnica czy rodzinny sekret wychodzą na jaw
i wywracają do góry nogami dotychczasowe życie bohaterów. Zdarza się, że tajona przez lata prawda otwiera na nowo
dawno już zabliźnione rany i doprowadza do tragedii. „Zagadki losu” szokują, niepokoją, czasem wzruszają, ale też przynoszą
nadzieję,  że z  każdej  trudnej  sytuacji  jest  wyjście.  Emisja serialu w TVN7 od 29 sierpnia,  od poniedziałku do piątku
o godzinie 19.00.

„Opowieści małżeńskie” natomiast to historie o miłości, związkach, ale pokazane w sposób rzeczywisty, nielukrowany, daleki
od romantycznych, nierealnych „love story” z obowiązkowym dobrym zakończeniem. Każda relacja dwóch osób to suma
wzlotów i upadków, momentów dużej bliskości i samotności w związku. Jedni, wierząc, że spotkali miłość swego życia, będą
starali się pielęgnować uczucie, inni, szukając nieustannie przygód i nowych wrażeń, zaczną skakać z kwiatka na kwiatek,
raniąc  przy  tym  partnera.  W  każdym  odcinku  paradokumentu  decyzje  i  wyznania  bohaterów  będą  niosły  za  sobą
zaskakujące  konsekwencje  nie  tylko  dla  nich  samych,  ale  i  dla  ich  małżeństwa.  Emisja  serialu  od  29  sierpnia,
od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00.

Scenariusze do obu formatów są oparte na autentycznych historiach, a każdy odcinek stanowi jedną, zamkniętą opowieść
z nowymi bohaterami. 

Emilia Waszkiewicz EMILIA_WASZKIEWICZ@DISCOVERY.COM
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FILMY

Jesienne wieczory z Siódemką to największe kinowe hity na wyciągnięcie… pilota! Zobaczymy nie tylko kultowe produkcje,
kasowe przeboje boxoffice’u czy filmy okrzyknięte popkulturowym fenomenem. Na ekranach pojawi się także plejada
gwiazd w swoich najlepszych kreacjach aktorskich!

Już od września prawdziwa gratka dla miłośników Szkoły Magii  i  Czarodziejstwa w Hogwarcie – na antenie Siódemki
wszystkie osiem części uniwersum Harry’ego Pottera! Filmy fantasy, zrealizowane na podstawie powieści J.K.  Rowling,
niezmiennie  mają  status  jednej  z  najpopularniejszych  serii  w  historii  kina.  Niezwykłe  przygody  Harry’ego
– jedenastoletniego chłopca, który w dniu swoich urodzin dowiaduje się,  że jest czarodziejem i ma rozpocząć naukę
w szkole magii, to wspaniała propozycja dla wszystkich widzów. Siódemka rzuca więc zaklęcie „Alohomora!” i otwiera drzwi
do niesamowitego świata czarów!

Natomiast w piątki zapraszamy na filmy z bożyszcze kobiet,  królem komedii romantycznych, utalentowanym aktorem
ze Złotym Globem na koncie – Hugh Grantem. Pokażemy kultowe produkcje, w których zagrał: m.in. „Notting Hill”, „Dziennik
Bridget Jones”, „Był sobie chłopiec” oraz „Prosto w serce”.

Przed nami  również  wyczekiwane premiery telewizyjne.  Film „Blinded by the Light.  Siła  muzyki”  przenosi  nas w lata
osiemdziesiąte. Javed, nastoletni Brytyjczyk pakistańskiego pochodzenia, trzyma się na uboczu, pisze wiersze. Są one
dla niego ucieczką od dominującego ojca w domu i rasistowskiej nietolerancji w szkole. Jego życie zmienia się, gdy poznaje
twórczość Bruce’a Springsteena, która daje mu siłę i inspirację. Kolejną premierową propozycją będzie francuska komedia
„Rozumiemy się bez słów”. Produkcja była hitem frekwencyjnym nad Sekwaną. To opowieść o szesnastoletniej Pauli, córce
głuchoniemych rodziców, która otrzymuje propozycję wyjazdu do szkoły muzycznej w Paryżu. Czy Paula zdecyduje się
opuścić rodzinę z niepełnosprawnością i skorzystać z życiowej szansy? 

Siódemka nie zapomina też o fanach filmów akcji – obejrzą m.in. obie części „Uprowadzonej” oraz o najmłodszych – „Shrek”
i „Minionki” rozbawią ich do łez! Filmowa jesień na naszej antenie to rozrywka dla całej rodziny!

Emilia Waszkiewicz EMILIA_WASZKIEWICZ@DISCOVERY.COM
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NOWOŚĆ!

ŻYCIE NA KREDYCIE
Poniedziałek - Czwartek, godz. 20:00
OD 19 WRZEŚNIA

Nadchodzi finansowy rachunek sumienia! „Życie na kredycie” to reporterskie reality o życiu zwykłych Polaków, w których
uderzyła drożyzna. Bohaterami programu są rodziny z całego kraju,  które odważyły się otwarcie rozmawiać o swoich
zarobkach i codziennych rachunkach. Dotychczas nie kontrolowali na co wydają pieniądze i nie potrafili o nich rozmawiać.
W  programie  będą  musieli  przełamać  niejedno  tabu,  a  niektórzy  po  raz  pierwszy  zobaczą  prywatne  konta  swoich
małżonków i partnerów.

„Życie na kredycie” to finansowy rachunek sumienia Polaków – 60% z nas posiada mniejsze lub większe zadłużenie.
Chcemy czerpać z  życia  tu i  teraz,  więc sięgamy po kredyty,  chwilówki,  pożyczki,  płacimy za przyjemności  kartami
kredytowymi. W czasach galopujących cen taki styl życia musi się zmienić, ale jak żyć, aby rachunek wyszedł na plus?
Kamery programu przez kilka miesięcy będą obserwować jak bohaterowie „Życia na kredycie” sobie radzą, co kupują,
z czego rezygnują. I co to oznacza dla ich życia rodzinnego? Bo kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... pieniądze!

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM
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NOWOŚĆ!

NASI W MUNDURACH
OD PAŹDZIERNIKA

Nadchodzi polska wersja norweskiego formatu „Celebrity Task Force”! Ośmiu mężczyzn znanych ze stacji TTV weźmie
udział w programie, w którym przejdą wymagające szkolenie wojskowe.

Są w różnym wieku, mają odmienne poglądy i doświadczenia.  Przed nimi 12 dni ciężkich ćwiczeń i cel – ukończenie
wojskowego  szkolenia!  Nie  będzie  lekko!  Na  wodzie,  lądzie  oraz  w  powietrzu  –  uczestnicy  będą  zdobywać  nowe
umiejętności,  które mogą przydać się w wielu ekstremalnych sytuacjach.  Pod okiem dowódców służb mundurowych
z wieloletnim doświadczeniem, będą trenować wytrwałość i przełamywać własne słabości. Sprawdzą, czy potrafią odnaleźć
się w trudnych warunkach i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich. W ostatnim odcinku tylko wybrani będą mogli
przystąpić do finałowego zadania. Który z nich wytrwa najdłużej?

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM
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SEZON 2.

GRA O WSZYSTKO. VIP
Codziennie, godz. 22:00
OD 28 SIERPNIA DO 2 WRZEŚNIA

Po sukcesie urodzinowej edycji  czas na rundę drugą!  Znani  z  anteny TTV ponownie zmierzą się ze sobą w nowych,
zaskakujących  i  jeszcze  bardziej  wymagających  konkurencjach!  Wśród  zawodników  znajdą  się  m.in.  bohaterowie
„Gogglebox. Przed telewizorem”, „Królowych życia”, czy „Kanapowców”!

W każdym odcinku zawodnicy mają do pokonania kolejne konkurencje, w których liczy się spryt, sprawność i odrobina
szczęścia. Wszyscy mają takie same szanse, jednak ci, którzy najgorzej poradzą sobie z zadaniami, zakończą przygodę
w programie. Komu uda się uniknąć ostatniego miejsca i awansować do finału? Czek na 50.000 PLN może wygrać tylko
jedna osoba!  

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM
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SEZON 2.

TO TYLKO KILKA DNI
Niedziela, godz. 22:05
OD 4 WRZEŚNIA

„To  tylko  kilka  dni”  oparty  na  zagranicznym  formacie  „Take  Over  Take  Care”,  to  program,  który  przybliża  życie
i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. 

W  drugim  sezonie  bohaterami  cyklu  będą  Krzysiek,  Agnieszka,  Filip,  Artur,  Ania  oraz  ich  bliscy,  którzy  pomagają
im w codziennych czynnościach. Zgodnie z założeniami, teraz opiekunowie udadzą się na kilka dni urlopu, a ich miejsca
zajmą Cleo, Joanna Liszowska, Andrzej Piaseczny, Rinke Rooyens oraz Akop Szostak. Jak przebiegną te spotkania? Czego
dowiemy się o opiece wytchnieniowej w Polsce? Odpowiedź już we wrześniu na antenie TTV!

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM
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SEZON 17.

GOGGLEBOX. PRZED TELEWIZOREM
Poniedziałek, godz. 22:00
OD 5 WRZEŚNIA

Od ponad ośmiu lat poniedziałkowe wieczory kojarzą się już z tylko jednym: porcją śmiechu i rozrywki w doborowym
towarzystwie ekipy „Gogglebox”!

Niekwestionowany hit  TTV,  który od lat  cieszy się ogromną popularnością wśród widzów.  Żywe,  barwne komentarze
i  reakcje  zwykłych  widzów  nie  przestają  śmieszyć.  Jedni  traktują  ten  program  jako  przewodnik  po  najciekawszych
i  najważniejszych wydarzeniach w polskiej  telewizji,  a  inni  jako sprawdzony sposób na odpoczynek po ciężkim dniu.
Warunek jest jeden – ma być szczerze, trafnie i bez owijania w bawełnę!

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/gogglebox-przed-telewizorem

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/gogglebox-przed-telewizorem
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SEZON 15.

USTERKA
Środa, Czwartek, godz. 22:00
OD 7 WRZEŚNIA

Ten program to niezbędnik dla wszystkich zainteresowanych remontami, a szczególnie fachowcami, których kulisy pracy
– z przymrużeniem oka i dużą dawką humoru – czasami warto podglądać. W tym sezonie ekipy usterkowe łączą siły:
poznańskich fachowców ma na oku Dominik Strzelec, a bracia Milcz będą podglądać fachowców w Józefowie!

W  programie  do  aranżowanych  awarii  zapraszani  są  specjaliści,  a  ukryta  kamera  dokładnie  śledzi  każdy  ich  ruch.
Obserwowani fachowcy naprawiają tytułowe „usterki”  na wiele różnych sposobów i  w szerokim przedziale cenowym,
nie zawsze sumiennie,  choć zdarzają się też tacy, którzy wykonują zlecenie bez zarzutu. Wszystkiemu przyglądają się
prowadzący program: Dominik Strzelec oraz Adam i Łukasz Milcz. Jedno jest pewne – profesjonaliści nie mają się czego
obawiać!

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM
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SEZON 6.

DAMY I WIEŚNIACZKI.PL
Piątek, Sobota, godz. 22:00
OD 9 WRZEŚNIA

Nieoczekiwana zamiana miejsc. Miłośniczki miejskich wygód zderzą się z twardymi warunkami życia na wsi, a przyjezdne
mieszkanki prowincji sprawdzą, jak żyje się na wysokim poziomie w dużych aglomeracjach. 

W tym sezonie tytułowe wieśniaczki zamienią się z damami, a niektóre z nich swoje otoczone luksusem życie prowadzą
za  granicą.  Kobiety  ze  wsi  sprawdzą  i  ocenią  zagraniczny  styl  życia  bogaczek,  do  których  trafiły  w  gości.  Z  kolei
przyzwyczajone do bogactwa elegantki udadzą się na prowincję, by odnaleźć się w nowej życiowej roli. Jak obie kobiety
poradzą sobie w nieznanych dotąd warunkach? Bohaterki rzucone na głęboką wodę robią co mogą, żeby walczyć o siebie
i swoje zasady. Odkrywając nieznane, zmagają się ze swoimi lękami oraz doświadczają licznych rozczarowań i zaskoczeń.
Czy jest szansa, że zmienią swój pogląd na życie? Jak odmieni je to doświadczenie?

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM
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METRO

Mrożące krew w żyłach premiery filmowe, najlepsze serialowe hity oraz porywające serie dokumentalne to tylko niektóre
z propozycji telewizji Metro, których w najbliższych miesiącach będzie znacznie więcej! Kanał dostępny jest bezpłatnie
w ramach naziemnej telewizji cyfrowej oraz u operatorów kablowych i satelitarnych. 

Tej jesieni warto włączyć telewizję Metro! O porządną dawkę wrażeń zadba przygotowana dla widzów oferta programowa.
Takiemu towarzystwu nie można odmówić! 

Wśród serialowych propozycji znajdą się między innymi aż trzy sezony popularnej serii o Spartakusie, najlepszym rzymskim
gladiatorze  walczącym w czasach  starożytności.  Po  świetnie  przyjętej  pierwszej  odsłonie  „Spartakus:  Krew i  piach”,
na antenie Metro wyemitowane zostaną kolejne – „Spartakus: Bogowie areny”, „Spartakus: Zemsta” oraz „Spartakus: Wojna
potępionych”.  

Z kolei Dr House to postać, której widzom telewizji Metro nie trzeba przedstawiać – ten serial to numer jeden wśród
najchętniej oglądanych propozycji serialowych stacji. Charyzmatyczna osobowość House’a, jego sarkastyczne poczucie
humoru oraz niepowtarzalne podejście do życia sprawiają, że ciężko będzie się oderwać od ekranu telewizora. Można
narzekać na jego metody pracy,  natomiast nikt nie odbierze mu talentu.  To on,  stojąc na czele zespołu lekarskiego,
diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.

Jesienią  nie  zabraknie  również  kultowych  „Fanów  czterech  kółek”,  dzięki  którym  widzowie  dowiedzą  się  jak  kupić,
wyremontować  i  sprzedać  z  zyskiem  używany  samochód.  Doświadczony  sprzedawca  samochodów  Mike  Brewer
i utalentowany mechanik Ant Anstead podejmują się wyjątkowej, motoryzacyjnej misji:  znajdują i remontują klasyczne



METRO
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samochody, aby później odsprzedać je z zyskiem w swoim sklepie w Los Angeles. Czy w tym sezonie znajdą prawdziwe
motoryzacyjne perełki, które pomogą im się wzbogacić?

Ale  to  nie  koniec!  Wspólnie  z  widzami  telewizji  Metro  przeniesiemy  się  jeszcze  w  Bieszczady,  czyli  do  jednego
z piękniejszych miejsc w naszym kraju. Jest to też najtrudniejsza i najmniej dostępna część Polski. Jak się tam żyje? Jacy
są ludzie, którzy właśnie tam spędzają całe swoje życie oraz jak wygląda ich codzienność? 

To będzie udana i emocjonująca jesień z telewizją Metro!  

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM
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TVN FABUŁA

Jesienią  kanał  TVN Fabuła  po  raz  kolejny  udowodni,  że  w  deszczowe,  chłodne  wieczory  jest  najlepszym wyborem
dla wszystkich miłośników dobrego kina!  To właśnie tutaj na widzów czekają autorskie programy o tematyce filmowej,
największe hity wielkiego i srebrnego ekranu oraz najświeższe nowinki z planów zdjęciowych. Tej jesieni nie zabraknie
również nowości!

Kanał TVN Fabuła nie tylko „mówi” o filmach, ale też „słucha” tych, którzy się nimi pasjonują. Stąd pomysł na wyjątkowy
konkurs stacji  na nieszablonową audycję telewizyjną.  Wygrał  koncept Agnieszki  Nasierowskiej  i  już wkrótce program,
pod roboczym tytułem „Kino w drodze”,  będzie można obejrzeć na antenie TVN Fabuła.  Zwycięski  projekt to format
kulturalno-rozrywkowy,  w  którym  prowadzący,  wielcy  pasjonaci  kina:  Miłosława  Bożek,  Krzysztof  Majewski  i  Maciej
Stasierski rozmawiają o świecie filmu, jego kultowych motywach i dekodują amerykańskie klisze w polskiej kinematografii.
Przyglądają  się  temu,  jak  kultura  zza  oceanu  ukształtowała  myślenie  o  świecie  i  zdominowała  rodzimą  wyobraźnię,
doprowadzając do powstania globalnej wioski. A wszystko to w formie błyskotliwej i zabawnej rozmowy. Tego nie można
przegapić!

W nadchodzącym sezonie  nie  zabraknie  kontynuacji  znanych  i  lubianych  programów.  Dla  widzów,  którzy  chcą  być
na bieżąco z nowinkami z branży filmowej,  obowiązkową pozycją będzie „Fabuła News”.  Ewelina Witenberg,  w swoim
autorskim serwisie, zrelacjonuje co ciekawego wydarzyło się na małym i wielkim ekranie, w kraju i  za granicą, opowie
o zakulisowych smaczkach oraz poleci najlepsze tytuły kinowe na jesienne wieczory.

Serialomaniacy również nie będą zawiedzeni. Na antenie obejrzą premierowe odcinki programu „Seriaale”. Prowadząca, Kaja
Klimek,  weźmie pod lupę najbardziej  kultowe serie w historii  telewizji  i  serwisów VOD,  porozmawia o ich fenomenie
i szalonej popularności. Przyjrzy się także nowościom i podpowie co warto obejrzeć jesienią.

TVN Fabuła kontynuuje współpracę ze Studiem Munka SFP. W nowym sezonie widzowie po raz kolejny będą mieli okazję
obejrzeć  filmy  krótkometrażowe,  zrealizowane  przez  młodych,  polskich  twórców.  Obsypane  nagrodami  artystyczne
produkcje to prawdziwa gratka dla miłośników tych formatów!

Emilia Waszkiewicz EMILIA_WASZKIEWICZ@DISCOVERY.COM
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TVN STYLE

To właśnie w tym roku najchętniej oglądana stacja lifestylowa w Polsce obchodzi 18. urodziny! Przez te wszystkie lata
kształtowała  się  razem  ze  swoimi  widzkami,  odpowiadając  na  ich  potrzeby  i  pokazując  różne  oblicza  ich  ciągle
zmieniającego się życia.

Co zobaczymy na antenie TVN Style w nowym sezonie?

Jesień to tak samo dobra pora na znalezienie miłości,  jak każda inna. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach nie jest
to jednak takie proste. Czasem na pomoc samotnym i poszukującym uczucia muszą ruszyć przyjaciele oraz byli partnerzy
lub partnerki. To właśnie oni najlepiej znają dobre oraz złe strony swojego ulubionego singla i potrafią znaleźć dla niej/niego
odpowiednią osobę. Jak poradzi sobie „Drużyna Eks”? Czy dzięki niej bohaterowie programu dostaną wreszcie szansę
na znalezienie swojej drugiej połowy?

Wielu zakochanych nie zdaje sobie sprawy, że motyle w brzuchu i niesamowita chemia to dopiero początek. Dopiero
później okazuje się, że nad każdą relacją trzeba solidnie pracować. Dobrze wie o tym psycholożka Ewa Narkiewicz-Nejno,
która w swoim nowym programie pomoże parom zmagającym się z różnymi trudnościami w związku.   

Gdy już zakochani zdecydują się na ślub, będzie czekał na nich stylista Piotr Sałata. W swoim programie „Salon sukien
ślubnych” pomoże pannom młodym dobrać jedyną i niepowtarzalną kreację na ich wymarzony dzień. Nie będzie łatwo.
Teściowe, mamy, babcie i przyjaciele zawsze mają coś do powiedzenia na temat kolejnych wyborów narzeczonej!

W ofercie programowej TVN Style są takie pozycje, których po prostu nie może zabraknąć. Jedną z nich jest kultowe już
„Miasto kobiet”. W jesiennym sezonie do Marzeny Rogalskiej i Aleksandry Kwaśniewskiej dołączy nowa prowadząca. O tym,
kto to będzie, poinformujemy już wkrótce. 

W TVN Style  mamy także  specjalistkę  od  tematów tabu.  Doświadczona  dziennikarka  Agata  Młynarska  („Bez  tabu”)
tym razem zagłębi się w świat swingersów, surogatek oraz poruszy temat seksu po mastektomii. 

W stacji są także imponujący rekordziści. Najdłużej nadawanym programem w historii TVN Style jest „Pani Gadżet”. Jesienią
Anna Nowak-Ibisz wraca na antenę z 24. sezonem swojego programu. 

Widzowie będą mieli  także szansę odbyć z nami wyjątkowe podróże,  niekoniecznie ruszając się z kanapy. W nowym
sezonie „Jestem z Polski” odwiedzimy z kamerami Polki mieszkające między innymi w Szwecji, Bułgarii, Islandii, Chorwacji,
Francji czy Luksemburgu. W żadnym przewodniku nie znajdziecie tylu ciekawych informacji z pierwszej ręki.
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Jeśli  ktoś  chce  kupić  mieszkanie,  odświeżyć  lub  wyremontować  dom,  niewyczerpanym  źródłem  inspiracji  są  nasi
prowadzący: Krzysztof Miruć („Zgłoś remont”) oraz Maciej Mindak w duecie z Agnieszką Musiał-Chmielnik („Mieszkanie
na miarę”). 

Prowadzący  „Zgłoś  remont”  po  ustaleniu  budżetu  z  właścicielami  nieruchomości  remontuje  wybrane  przez  nich
pomieszczenia.  Znany  architekt  i  jego  ekipa  robią  wszystko,  żeby  bohaterowie  programu byli  nie  tylko  zadowoleni,
ale często też pozytywnie zaskoczeni. Maciej Mindak jest doświadczonym agentem nieruchomości, który potrafi znaleźć
na rynku prawdziwe perełki. Kiedy mieszkanie jest już wybrane, do akcji wkracza architekta Agnieszka Musiał-Chmielnik,
specjalistka od pomysłowych i praktycznych rozwiązań. Tak właśnie powstaje idealne „Mieszkanie na miarę”.

W dzisiejszych czasach wiele kobiet czuje się dobrze ze swoimi zmarszczkami i zmianami w wyglądzie, które powoduje
mijający czas.  Są też takie,  które chcą wyglądać atrakcyjnie i  młodo w każdym wieku.  Lekarz  Maciej  Panek wie jak
im pomóc.  To właśnie pod jego okiem bohaterki  nowego programu „Młodość na zamówienie”  przejdą spektakularne
metamorfozy i zawalczą o swój młody wygląd.

Joanna Lichosik-Białoń
Szef Sekcji PR Kanałów Tematycznych

JOANNA_LICHOSIK-BIALON@DISCOVERY.COM
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TVN TURBO

TVN Turbo to najpopularniejszy i najchętniej oglądany kanał telewizyjny w Polsce skierowany do męskiej części widowni.
Fundamentem  kanału  są  programy  o  tematyce  motoryzacyjnej.  Rankingi  samochodów,  pojedynki  na  stworzenie
najlepszego auta czy przewodniki dotyczące kupna własnych czterech kółek to specjalność tej stacji. W ofercie kanału
można  znaleźć  także  programy  o  największych  katastrofach,  rozmaitych  gadżetach  czy  nowych  technologiach.
Prowadzącymi są znakomici eksperci, którzy dzielą się z widzami specjalistyczną wiedzą okraszoną sporą dawką humoru.

Na jesień TVN Turbo przygotowało dwa nowe programy. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że jest takie jedno miejsce na Ziemi,
w  którym  słowo  „motoryzacja”  nabiera  zupełnie  innego  znaczenia.  To  właśnie  tam  pojechał  prawdziwy  pasjonat
samochodów Patryk Mikiciuk.  W swoim programie „Kubańska klasyka Patryka Mikiciuka” pokaże historie wyjątkowych
kubańskich  aut  i  ich  właścicieli.  Będzie  nie  tylko  o  amerykańskich  klasykach,  modyfikowanych  „maluchach”
czy samochodach-frankensteinach. Widzowie będą mieli także szansę poznać unikatową karaibską kulturę.

„Najlepsze samochody wszech czasów” to kolejna nowość w ofercie kanału. Jeśli macie ochotę na wyjątkowy, subiektywny
ranking samochodów, które stały się symbolami popkultury, ta propozycja jest właśnie dla Was. W programie znani fani
motoryzacji omówią auta z całego świata, obok których po prostu nie da się przejść obojętnie. Dziennikarze, eksperci
i popularni youtuberzy zaprezentują zaskakujące opinie i nieznane dotąd historie o motoryzacyjnych legendach. To będzie
prawdziwa uczta dla każdego, kto kocha samochody! 

W TVN Turbo rywalizacja jest na porządku dziennym. Jesienią przyjdzie czas na trzeci sezon programu „Duda kontra
Szafrański”, który cieszy się wśród widzów niezwykłą popularnością. Tym razem dojdzie do starcia samochodów, które
spełniają następujące warunki: muszą być niemieckie, kultowe i tylnonapędowe. Będzie to nie lada pojedynek! Decyzję
o tym, kto wygra tę batalię, jak zwykle podejmą widzowie.

To  nie  wszystkie  propozycje  dla  amatorów  rozgrywek!  Jesienią  na  antenie  kanału  zagości  nowy  sezon  „Wojen
samochodowych”.  Przemek  Szafrański  i  Paweł  Miszta  po  raz  kolejny  staną  do  biznesowej  rywalizacji.  Zadaniem
prowadzących jest kupić, odremontować i sprzedać dowolne auto tak, by jak najwięcej na nim zarobić. Każdy z nich ma ten
sam budżet i wolną rękę w kwestii jego rozdysponowania. W czternastej serii programu pojawi się największa w historii
programu rozpiętość budżetów – różnica będzie  wynosić  aż  143 000 zł!  Jak zwykle,  nie  zabraknie  też  ciekawostek
motoryzacyjnych i nieprzewidzianych przeszkód.
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Jesienią  przyjdzie  też  pora na zakupy.  W nowej  serii  „Zakupu kontrolowanego” Adam Kornacki  postara się  sprostać
kolejnym nietypowym wymaganiom bohaterów programu.  Prowadzący  pokaże  między  innymi  auta  z  warszawskiego
i krakowskiego rynku. Nie zabraknie też samochodów elektrycznych w różnych wersjach. Na antenę powrócą również
„Zawodowi handlarze”. W dwunastej serii programu po raz kolejny odsłonimy kulisy pracy w komisach samochodowych
i udowodnimy, że są tacy handlarze, z którymi warto współpracować.

Kiedy psuje ci się auto i w warsztacie słyszysz: „nic z tym nie zrobimy”, „to usterka nie do naprawienia”, tu może pomóc
tylko Adam Klimek. Jeden z najbardziej znanych mechaników w Polsce wraca z drugim sezonem programu „Naprawy
nie do naprawy”, w którym stara się znaleźć rozwiązania w najbardziej problematycznych przypadkach. Jeśli samochód
popsuje  ci  się  w  zupełnie  niespodziewanym  i  nieodpowiednim  momencie,  z  pomocą  przyjdą  „Mobilni  mechanicy”.
W czwartym sezonie programu trzy ekipy specjalistów zmierzą się z usterkami, które wystąpiły w drodze na ważny egzamin
czy w trakcie holowania zepsutego samochodu. Dla tych mechaników nie ma rzeczy niemożliwych!

Stacja TVN Turbo to nie tylko motoryzacja. Jesienią kanał pokaże drugą serię programu „Największe polskie katastrofy”.
Twórcy opowiedzą w nim o najtragiczniejszym wypadku w powojennej historii polskiej kolei czy o „powodzi tysiąclecia”.

W nowej ofercie programowej znajdą się też propozycje dla gadżeciarzy. Zapaśnik i  zawodnik MMA Borys Mańkowski
w drugim sezonie programu „Borys kontra gadżety” zaprezentuje drobiazgi na każdą kieszeń, które mogą ułatwić codzienne
życie, a także przedmioty dla osób lubiących ekstremalne zabawy. Grzegorz Duda skupi się na innowacjach w świecie
motoryzacji.  W szóstym sezonie „101 gadżetów motoryzacyjnych” zademonstruje między innymi ręcznik do osuszania
samochodu, bezpiecznik wielokrotnego użytku oraz antykradzieżową ramkę tablicy rejestracyjnej.

Stałym  i  niezmiennym  elementem  ramówki  jest  też  jedyny  w  polskiej  telewizji  codzienny,  motoryzacyjny  program
o charakterze informacyjnym – „Raport Turbo”. Marcin Orzepiński oraz Kacper Jeneralski dostarczają widzom codzienną
porcję najświeższych wiadomości ze świata motoryzacji. Zawsze na bieżąco jest też Łukasz Sychowicz, który przygotowuje
dla widzów przegląd informacji ze świata nowych technologii. W nowym sezonie „Raportu technologicznego” nie zabraknie
wielu ciekawostek i naukowych odkryć!
 

Maria Majer MARIA_MAJER@DISCOVERY.COM
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HGTV

Żyjemy w stresujących czasach. Warto oderwać się na chwilę i zajrzeć do HGTV. To tu można znaleźć piękne i kojące
zielone ogrody, spektakularne metamorfozy wnętrz czy niesamowite domy w różnych rejonach świata. HGTV to także
nieoceniona dawka inspiracji i eksperckich porad dla wszystkich tych, którzy chcą coś zmienić w swoich mieszkaniach
czy domach. Kreatywnie i bez stresu!

Jesienią w HGTV wielkie święto! Program „Nowa Maja w ogrodzie” obchodzi 18. urodziny! Maja Popielarska już od wielu
lat  pokazuje  widzom najpiękniejsze  i  najbardziej  interesujące  przestrzenie  zielone  w kraju  i  za  granicą.  Dziennikarka
wie prawie wszystko o roślinach rosnących w ogrodach i na balkonach. Już od osiemnastu lat inspiruje widzów i namawia
ich do gry w zielone. 

Remont potrafi  być stresujący.  Kto próbował,  ten wie.  Najpierw pod wpływem chwili  kupujemy jakąś nieruchomość
i z łatwością wyobrażamy sobie jej spektakularną metamorfozę. Potem zwykle nie jest już tak różowo i zastanawiamy się
„Jak mogliśmy kupić ten dom?”. W takiej sytuacji najlepiej wezwać na ratunek mieszkającą w San Antonio projektantkę
i  renowatorkę  wnętrz  –  Kim  Wolfe.  Ekspertka  HGTV  w  każdym  miejscu  potrafi  znaleźć  potencjał  i  z  sukcesem
go wykorzystać.  Dzięki  jej  umiejętnościom,  bezosobowa przestrzeń może zamienić się  w dom,  który pokochają jego
właściciele.  

Gorzej,  jeśli  pary  kompletnie  nie  zgadzają  się  co  do wystroju  swojego wspólnego lokum.  Ona lubi  styl  industrialny.
On chciałaby mieć w domu meble w stylu barokowym. Jak w takich przypadkach osiągnąć „Stylowy kompromis” najlepiej
wie zespół projektowy Christina Valencia i  Kele Dobrinski.  Łączą i dobierają style tak, aby stworzyć idealny projekt, który
zaspokoi wyjątkowe gusta wszystkich mieszkańców. Dzięki ich nietuzinkowym pomysłom, powstają oryginalne koncepcje
wnętrzarskie,  będące  czymś  więcej  niż  tylko  kreatywnym  kompromisem.  To  prawdziwa  sztuka  łączenia  elementów
w zupełnie nowy styl. Ich projekty są niepowtarzalne i bardzo oryginalne. To nieocenione źródło inspiracji dla wszystkich
widzów.
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Na świecie jest coraz więcej  osób ”,  które kupują stare,  podniszczone domy do remontu,  żeby po odnowieniu móc
je sprzedać ze sporym zyskiem. Jednak zanim dojdą do ostatniego etapu i na tym zarobią, po drodze czeka na nich niezły
tor przeszkód. Zwłaszcza, jeśli robią to po raz pierwszy. Niespodziewane wydatki, zaskakujące awarie, źle dobrane materiały,
mało kompetentni fachowcy i nieustanna walka z budżetem to tylko część atrakcji. Każdego dnia podejmują setki decyzji
i  niemałe ryzyko,  żeby osiągnąć swój cel  – sprzedać nieruchomość i  zarobić na tym spore pieniądze.  W niektórych
odcinkach programu „Mój pierwszy remont” gościnnie pojawią się gwiazdy HGTV Chip i Joanna Gaines, którzy pomogą
bohaterom w ich wielkich projektach. 

Joanna Lichosik-Białoń
Szef Sekcji PR Kanałów Tematycznych

JOANNA_LICHOSIK-BIALON@DISCOVERY.COM
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DISCOVERY CHANNEL

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o otaczającym cię świecie – dobrze trafiłeś! Discovery Channel jest światowym liderem
factual entertainment, czyli rozrywki opartej na faktach. W szerokiej ofercie programowej kanału znajdą się produkcje
zarówno dla pasjonatów świata natury, fanów motoryzacji, jak i tropicieli zagadek, zapalonych podróżników czy miłośników
nauki  oraz  technologii.  Discovery  Channel  za  każdym  razem  dostarcza  swoim  widzom  niezapomnianych  emocji!
To wszystko dzięki unikalnemu połączeniu dokumentalnego podejścia z przystępną, lekką narracją. 

Trudno o bardziej zadziwiający świat, niż królestwo zwierząt. Doskonale wie o tym znany widzom Dawid Andres, który wraz
z nastoletnią miłośniczką przyrody Natalią po raz kolejny wyruszy tropem niesamowitych przedstawicieli fauny. Tym razem
para odwiedzi rejon Pantanal, Amazonię, Peru i Kolumbię. W drugim sezonie programu „Na tropie dzikich zwierząt” przyjrzą
się między innymi: delfinom amazońskim, arze hiacyntowej, sarnom europejskim, żółwiom morskim, aligatorom czy małpom
saimiri.

Ameryka  Południowa  nie  będzie  jedyną  destynacją,  w  którą  porwą  widzów  produkcje  Discovery  Channel.  Z  okazji
75. rocznicy niepodległości Indii na antenie kanału wyemitowana zostanie sześcioodcinkowa seria opowiadająca o kulturze,
tradycjii  i  historii  tego kraju.  Niezwykle barwny cykl  dokumentalny „Projekt:  Indie” nie tylko pokaże zapierające dech
w piersiach krajobrazy, ale zagłębi się także w świat lokalnej kuchni, wierzeń, biznesu czy przyrody.

Jeśli jednak od upałów Południa bardziej fascynuje cię chłodna Północ, jesienią na antenę Discovery Channel powróci też
„Ekstremalna Alaska”. Mieszkający tam klan Kilcherów, pomimo licznych przeciwności losu, nie traci hartu ducha i woli walki.
W 11. sezonie ponownie zajrzymy do gospodarstwa Kilcherów, aby śledzić ich codzienne życie – tym razem rodzina zmierzy
się nie tylko z niesprzyjającą naturą, ale też osobistymi problemami – również tymi zdrowotnymi. 

Na przetrwaniu w trudnych warunkach jak nikt zna się Ed Stafford. Ten ekspert survivalu rzuca wyzwanie innym śmiałkom
i startuje w mrożącym krew w żyłach wyścigu, który przetrwają tylko najsilniejsi i najlepiej przystosowani. Ed ponownie
zmierzy się ze swoim największym rywalem, Mattem Grahamem, którego widzowie pamiętać mogą z pierwszego sezonu
„Pojedynków Eda Stafforda”. 

To jednak nie koniec wrażeń dla miłośników ekstremalnych przeżyć i  zmagań z naturą.  Jesienią na antenę Discovery
Channel  zawita  kolejna  edycja  kultowej  serii  w  niespotykanym dotąd  wydaniu  –  „Nagi  instynkt  przetrwania:  Mróz”!
Tym razem zupełnie nadzy uczestnicy znajdą się w naprawdę niesprzyjającym im otoczeniu, czyli w mroźnych Górach
Skalistych  Montany,  gdzie  nie  zabraknie  surowego  klimatu  i  niebezpiecznych  przeżyć.  Czy  uda  im  się  przetrwać
bez jedzenia, schronienia czy choćby ubrania chroniącego przed mrozem?
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Zmagania z Matką Naturą dobrze znane są też bohaterom „Gorączki Złota”, która tej jesieni zagości na Discovery Channel
w czwartki aż w trzech odsłonach! Oprócz 13. serii programu widzowie będą mieli okazję zobaczyć też „Gorączkę Złota:
zapomniane kopalnie”, w której zespół Dave’a Turina, doświadczonego górnika i eksperta w poszukiwaniu złota, przemierzy
Stany, aby szukać cennego kruszcu w opuszczonych kopalniach. Tej drużyny nie zniechęcą nawet najtrudniejsze warunki
i ogromne ryzyko! Podobnym hartem ducha wykaże się także 27-letni Parker Schnabel, który wraz z przyjaciółmi wyruszy
w poszukiwaniu złota dalej, niż kiedykolwiek wcześniej – aż do Nowej Zelandii. Bohaterowie programu „Gorączka Złota:
Parker na Złotym Szlaku” w pogoni za bogactwem muszą zmierzyć się z dziką, nowozelandzką przyrodą, która szykuje
im wiele niespodzianek! 

Górnicy nie będą jedyną ryzykowną profesją,  której  kulisy odkryją widzowie tej  jesieni.  W trzecim sezonie programu
„Najniebezpieczniejszy zawód świata: połów na Hawajach” Josh Harris zdradzi sekrety pracy rybaków. W obliczu rosnącego
popytu na owoce morza Harris połączy siły ze swoim starszym bratem Shanem. Choć wcześniej podzieliły ich różne spory,
teraz spróbują współpracować. Wszystko po to, aby pójść w ślady ojca. 

Ludzie z pasją często są bohaterami inspirujących programów Discovery Channel. Tak jest też w przypadku produkcji
„Bimbrownicy: Legendarne alkohole”. Duet Tima i Howarda podróżuje po Stanach Zjednoczonych, aby na nowo odkryć
legendarne trunki, które już dawno zostały zapomniane. Panowie nie tylko odbudują dawne destylarnie i odtworzą tajne
receptury zacierowe, ale podejmą także śmiałą próbę przygotowania legendarnych amerykańskich alkoholi.

Na  antenie  Discovery  Channel  nie  zabraknie  również  produkcji  dla  pasjonatów motoryzacji.  W jesienne poniedziałki
powróci kolejny sezon programu „Fani czterech kółek”. W 17. sezonie kultowa seria powraca ze Stanów Zjednoczonych
do  Europy,  aby  zmierzyć  się  z  klasykami  tutejszej  motoryzacji.  Prowadzący  odnajdą  auta,  silniki,  a  także  części
samochodowe, którym dadzą drugie życie. Na warsztat trafią między innymi: Ford Escort XR3i, Mercedes SL55, Mark 1 Ford
Transit, czy BMW 335i.
Gratką dla fanów tajemnic i legend będzie za to program „Wyprawa w nieznane”, w którym poszukiwacz przygód Josh
Gates zbada niewyjaśnione dotąd zagadki historii. Jego śledztwo prowadzi go dookoła świata. Prowadzący, odkrywając
wciąż nowe ślady, jest w stanie lepiej zrozumieć tajemnicze wydarzenia z przeszłości.

Agata Laskowska AGATA_LASKOWSKA@DISCOVERY.COM
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TLC

TLC specjalizuje się w emocjonujących historiach zaczerpniętych prosto z życia. Podstawą flagowych programów stacji
są więzi międzyludzkie, uczucia, a przede wszystkim skomplikowane relacje międzyludzkie. Kanał nie ma sobie równych
także w tworzeniu programów medycznych. Zdumiewające transformacje, rzadkie schorzenia i niezwykłe metamorfozy
pod okiem wybitnych ekspertów to specjalność tego kanału. Jedno jest pewne! TLC nieustannie zaskakuje i dostarcza
rozrywkę, od której wprost nie można się oderwać.

Już we wrześniu ulubiona przez widzów TLC dermatolożka powróci na antenę z premierowymi odcinkami programu „Dr
Pryszczylla”. Dr Sandra Lee znów będzie leczyć niezwykłe dolegliwości swoich pacjentów i pomoże im odzyskać życie,
jakiego pragną.

Jesienią na antenie pojawi się też nie lada gratka dla fanów historii i różnych perypetii miłosnych. TLC pokaże już siódmy
sezon formatu „Wiza na miłość:  dalsze losy”.  Program śledzi  losy par,  które mają już za sobą 90 dni  narzeczeństwa
zakończonego ślubem. Ale co dzieje się dalej, kiedy dopada ich codzienność? Świeżo upieczeni małżonkowie szybko zdają
sobie sprawę, że ich miesiąc miodowy się skończył, a teraz nadszedł czas na tworzenie wspólnego życia. Czy zakochani
poradzą sobie z problemami dnia codziennego? Jakie będą ich dalsze losy?

Jakie  macie  pierwsze skojarzenia,  myśląc o  programie,  którego tytuł  brzmi  „Wyjmijcie  to  ze  mnie”?  Ten trzymający
w napięciu nowy serial medyczny pokaże historie pacjentów, którzy mają w swoim wnętrzu różne ciała obce. Kamery zajrzą
do gabinetów lekarskich i przyjrzą się np. procedurze wyciągania pluskwy z ucha. Kolejna jesienna nowość to program
„Intruz w moim ciele”, odkrywający przed widzami fascynujący świat medycyny ratunkowej. Doktor Ruby Rose pokaże
w jaki sposób leczy pacjentów z bolesnymi urazami i zagrażającymi życiu infekcjami. Wszystkie te nietypowe dolegliwości
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mają jedną wspólną cechę – powstały wskutek pojawienia się w ludzkich ciałach przedmiotów obcych. Całe szczęście,
że z oglądaniem tych programów nie wiążą się żadne powikłania!

Maria Majer MARIA_MAJER@DISCOVERY.COM
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DISCOVERY LIFE

Discovery Life to kanał,  który w swoich programach pokazuje różne oblicza codzienności.  Tu zawsze w centrum jest
człowiek i jego problemy. W Discovery Life nie ma tematów tabu – kanał przedstawia życie takim, jakie jest. Tak będzie też
w nowym sezonie. Jesienią stacja skupi się między innymi na nietypowych relacjach rodzinnych oraz walce z barierami
i ograniczeniami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. W czwartkowe wieczory na widzów czekają filmy dokumentalne,
poruszające wyłącznie ważne i często kontrowersyjne tematy.

Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. To powiedzenie nie dotyczy bohaterek programu, który jesienią
zagości na antenie kanału Discovery Life. „Obsesyjna miłość sióstr” pokaże jak silnie mogą być ze sobą związane siostry.
Bohaterki jedzą te same potrawy, śpią w jednym łóżku, a nawet dzielą się chłopakiem! Tak bliskie relacje często spotykają
się z krytyką ze strony rodziny, partnerów, a nawet lokalnych społeczności. Jaka jest cena uzależnienia od siostrzanej
miłości?

Justin Bane jest właścicielem wyjątkowego kompleksu sportowego, w którym pomaga klientom zmierzyć się z bardzo
„Osobistymi wyzwaniami”. Justin i jego ekipa zmieniają życie podopiecznych, wspierając ich psychicznie i rehabilitując
fizycznie. Ich kompleksowa przemiana odbywa się w najnowocześniejszym obiekcie fitness w Teksasie.

Discovery Life słynie ze swojego czwartkowego pasma dokumentalnego. Pokazuje w nim filmy, które prowokują do zmiany
spojrzenia na wiele aspektów życia. „Najbystrzejsze dzieci na świecie” to dokument oparty na książce Amandy Ripley. Film
przedstawia historie czworga amerykańskich nastolatków żyjących w krajach, gdzie edukacja jest na wyższym poziomie niż
w Stanach Zjednoczonych. Dokument wsłuchuje się w głos uczniów, którzy na podstawie własnych doświadczeń radzą
jak zreformować amerykańskie szkolnictwo. Z kolei celebrytka Jodie Marsh przyjrzy się kwestii późnego macierzyństwa,
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które może, ale nie musi wiązać się z dużym ryzykiem. W filmie dokumentalnym „Ciąża 35+ wg Jodie Marsh” sprawdzi
do czego ludzie są zdolni, aby stworzyć wymarzoną rodzinę. Natomiast w następnym niekonwencjonalnym dokumencie
„Kobiety, które płacą za seks”, Jodie rozmawia z kobietami, które płacą mężczyznom za seks oraz z mężczyznami, którzy
świadczą  takie  usługi.  Celebrytka  spróbuje  znaleźć  odpowiedź  na  pytanie,  czy  panie  traktują  taki  seks  jako  zwykłą
transakcję biznesową i czy są w stanie oddzielić go od miłości.

Maria Majer MARIA_MAJER@DISCOVERY.COM
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FOOD NETWORK

Wszystkich widzów Food Network łączy radość, jaką czerpią z jedzenia. Na antenie kanału każdy znajdzie coś dla siebie.
Tu  codziennie  serwowane  są  dania  zarówno proste  jak  i  wyszukane,  słodkie  i  słone,  tradycyjne  i  te  wpisujące  się
w najnowsze kulinarne trendy. Dzięki licznym propozycjom, miłośnicy jedzenia zawsze znajdą tu inspiracje do stworzenia
potraw dla siebie i swoich bliskich. Nie można zapominać również o tym, że Food Network to nie tylko jedzenie i gotowanie,
ale także spora dawka świetnej zabawy!

To wszystko gwarantuje właśnie kolejna odsłona „Posiekanych”, znanego i lubianego konkursu kulinarnego, w którym liczą
się  umiejętności,  szybkość  i  pomysłowość.  Zmagania  szefów  kuchni  będzie  oceniać  trójka  ekspertów  kulinarnych.
By zaimponować jurorom, kucharze muszą dać się ponieść swojej fantazji. Mają zaledwie 20 minut na wykonanie dania,
które będzie smakować i wyglądać perfekcyjnie. Ten program to prawdziwa gratka dla wszystkich wielbicieli kulinarnych
zmagań!

Żeby osłodzić widzom jesienne wieczory, Food Network zaprasza wszystkich na „Półwysep słodyczy”. To miejsce, gdzie
królują wyrafinowane ciasta, fantazyjne ciasteczka i pyszne czekoladki. Komiczka Katia Follesa i znany włoski cukiernik
Damiano Carrara odwiedzą renomowane cukiernie we Włoszech, które będą ze sobą konkurować. W każdym odcinku
programu właściciele trzech wybranych lokali postarają się skraść podniebienia sędziów i swoich przeciwników. Wszystko
po to, by zdobyć najwyższą ocenę i zgarnąć główną nagrodę.

To  nie  koniec  słodkości!  Wielokrotnie  nagradzana  cukierniczka  Stephanie  Boswell  zdradzi  widzom  swój  „Sposób
na cukiernię”. Właściciele cukierni w Stanach Zjednoczonych zmagają się z wieloma problemami. Wszelkimi sposobami
próbują ratować swoje firmy i uchronić je przed upadkiem. Na szczęście z pomocą przychodzi pełna pasji Stephanie, która
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ma bystre oko i zawsze potrafi znaleźć rozwiązanie cukierniczych problemów. Ekspertka przywraca świetność lokalnym
cukierniom i sprawia, że klienci tłumnie czekają na zakup sprzedawanych tam łakoci.
 

Maria Majer MARIA_MAJER@DISCOVERY.COM
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TRAVEL CHANNEL

Jesienią Travel Channel zabierze widzów w najdalsze i najpiękniejsze miejsca na Ziemi. Inspirujące dokumenty, fascynujące
historie niezwykłych ludzi oraz miejsca warte odwiedzenia – nadchodzące miesiące zapowiadają się emocjonująco!  

W serii  „Popularne Borneo”,  gospodarz telewizyjny i  aktor,  Henry Golding wybierze się w podróż, której celem będzie
odszukanie jego plemiennych korzeni. Jako potomek budzącego kiedyś postrach plemienia Iban na Borneo, chce osiągnąć
swój „bejalai”. Jest to rytuał przejścia i dojrzałości, do którego podchodzą mężczyźni, zanim zdecydują się na małżeństwo
i założenie rodziny. Zgodnie z nim, Henry musi udać się w podróż do nieznanych krain, aby podjąć rozmaite wyzwania
i liczne próby charakteru.  Dzięki temu zdobędzie nową wiedzę i  umiejętności,  które pomogą mu łatwiej wystartować
w dorosłość. To będzie niezapomniana podróż, pełna cennych lekcji życia wśród najpiękniejszych malowniczych widoków. 

Następnie zapraszamy na wycieczkę z  rodziną Fieri.  „Amerykańska przygoda z  Guy’em” to seria,  w której  popularny
restaurator  Guy  Fieri  wyrusza  wraz  z  najbliższymi  w  niezapomnianą  podróż:  od  północnej  Kalifornii  przez  Oregon,
aż do Waszyngtonu. W tę wyjątkową trasę wybiorą się kamperami, a w trakcie podróży czekać ich będzie wiele przygód
–  od  surfowania  po  wydmach  po  ekscytującą  wycieczkę  łodzią  w  dół  rzeki;  od  biwakowych  uczt  śniadaniowych
po najsmaczniejsze grillowe przysmaki. Ta wycieczka będzie pełna smakowitych posiłków, kultowych miejsc i wielu wrażeń!

Z kolei w „Ulicznych smakach Indonezji” szefowie kuchni Will Meyrick i Rinrin Marinka odkryją  najlepsze uliczne dania
w  Dżakarcie!  Staną  się  dla  nich  inspiracją,  ponieważ  prowadzący  podzielą  się  z  widzami  swoimi  kreatywnymi
interpretacjami tych przekąsek.

Zapraszamy do Travel Channel!

Paulina Wajdziak PAULINA_WAJDZIAK@DISCOVERY.COM
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ANIMAL PLANET

Królestwo fauny fascynuje, inspiruje i zadziwia ludzi od wieków – jak nikt rozumieją to twórcy Animal Planet, czyli kanału
w całości poświęconego niesamowitemu życiu zwierząt. Najwyższej jakości programy przenoszą widzów w świat przyrody,
który uczy, bawi, szokuje i przeraża. Choć Animal Planet zabiera swoich widzów w najdziksze zakątki świata – od gorącej
sawanny po głębię mórz i oceanów – w ofercie stacji nie brakuje również programów o zwierzakach domowych, które
towarzyszą nam każdego dnia.

Tej jesieni na antenę Animal Planet powrócą ulubieńcy wszystkich widzów! Rodzina słynnego Steve’a Irwina – żona Terri,
córka Bindi oraz syn Robert – kontynuuje jego wielką misję poznawania i ochrony dzikiej przyrody. W czwartym sezonie
programu „Irwinowie – następne pokolenie” powrócimy do australijskiego ZOO, gdzie każdego dnia rodzina przyrodników
dba o ponad 1200 zwierząt. Widzowie będą mieli  również okazję poznać kulisy pracy w ich światowej sławy lecznicy
dla dzikich zwierząt, a także wybrać się z nimi w niesamowite wyprawy w różne kierunki świata. „Irwinowie – następne
pokolenie” to październikowa pozycja obowiązkowa dla każdego wielbiciela przyrody!

Choć natura jest piękna i fascynująca, potrafi być też śmiertelnie niebezpieczna. Doskonale wiedzą o tym bohaterowie
programu „Człowiek w roli  ofiary”,  którzy opowiedzą o sytuacjach,  w jakich znaleźli  się oko w oko z niebezpiecznym
drapieżnikiem. Na szczęście wszystko skończyło się dla nich dobrze. Trzeci sezon tej mrożącej krew w żyłach serii zagości
na antenie Animal Planet w listopadzie.

Agata Laskowska AGATA_LASKOWSKA@DISCOVERY.COM
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DISCOVERY SCIENCE

Discovery Science to kanał, który opowiada o rewelacyjnych odkryciach współczesnej nauki oraz imponującym postępie
technicznym w kontekście codziennego życia. Fascynujące programy popularnonaukowe oraz dokumenty przystępnie
prezentują fakty, a także obalają mity,  które stoją w sprzeczności do osiągnięć współczesnej nauki.  Na antenie stacji
nie zabraknie programów dotyczących podboju kosmosu,  ekologii,  wynalazków czy najbardziej  przełomowych odkryć
w historii nauki. 

Tej jesieni Discovery Science zabierze swoich widzów w naprawdę odległą podróż. Wszystko po to, aby postarać się
odpowiedzieć na dręczące wielu z nas pytanie: „Jak działa wszechświat?”. Za pomocą ciekawej narracji i niesamowitych
wizualizacji zostaną wytłumaczone nawet najbardziej kosmiczne zjawiska. Zaproszeni eksperci postarają się przeanalizować
także zagadki wszechświata, które, mimo licznych badań, wciąż pozostają bez odpowiedzi. 

Kosmos ciekawi dziś jednak nie tylko tęgie głowy naukowców, ale również świat biznesu. Na naszych oczach rozpoczęła się
nowa  era  kosmicznej  eksploracji.  Trzech  największych  przedsiębiorców  na  świecie  ryzykuje  miliardy  dolarów,
aby rozpocząć rewolucję w podróżach kosmicznych i zrealizować wizjonerską ambicję niezbędną do przetrwania ludzkości.
Dokument „Gwiezdne wojny miliarderów” opowie historię tych niesamowitych poczynań i przybliży sylwetki Elona Muska,
Jeffa Bezosa oraz Richarda Bransona, którzy mają odwagę realizować swoje śmiałe wizje.

Agata Laskowska AGATA_LASKOWSKA@DISCOVERY.COM
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DISCOVERY HISTORIA

Historia, zarówno ta bliższa, jak i całkiem odległa, wciąż kryje niejedną tajemnicę. To pewnie dlatego jest tak ciekawa oraz
pasjonująca.  Discovery  Historia  to  kanał  tematyczny,  który  proponuje  widzom  spojrzenie  wstecz  i  pochylenie  się
nad sekretami  przeszłości.  W ofercie  stacji  znajdują  się  zarówno polskie,  jak  i  zagraniczne produkcje  dokumentalne.
Innowacyjne podejście Discovery Historia  sprawia,  że każdy program to nie tylko wiarygodne źródło wiedzy,  ale też
pasjonujące przeżycie, oferujące widzom podróże od czasów starożytnych aż po współczesność. 

Fascynacja  przeszłością  nierzadko  cechuje  fanów  motoryzacji,  a  retro  klasyki  wciąż  cieszą  się  niesłabnącym
zainteresowaniem i  zyskują na wartości.  Doskonale wiedzą o tym prezenter telewizyjny Henry Cole oraz konserwator
motocykli  Sam Lovegrove.  W trzeciej  serii  swojego  programu „Skarby  z  szopy”  ponownie  wyruszą  na  poszukiwania
brytyjskich  perełek  motoryzacyjnych z  przeszłości.  W garażach,  składzikach i  szopach będą rozglądać się  nie  tylko
za pojazdami, ale też częściami zamiennymi czy pamiątkami motoryzacyjnymi. Niektóre z nich mogą osiągać imponującą
wartość. 

Odszukiwaniem wyjątkowych, ale zapomnianych skarbów zajmuje się także dobrze znany widzom Drew Pritchard – jeden
z najlepszych handlarzy antykami w Wielkiej Brytanii. Ekspert Discovery Historia przemierza kraj wzdłuż i wszerz, tropiąc
dziwne, często nieoczywiste, ale cenne przedmioty z historią. W programie „Łowcy staroci” Drew wraz z ekipą odnalazł oraz
dał nowe życie już tysiącom antyków: od elementów starych posiadłości, mebli, kominków czy drzwi, aż po samochody,
biżuterię i ozdoby. Szesnasty sezon programu zagości na Discovery Historia w jesienne czwartki. 

Autorytet w dziedzinie klasycznych samochodów, Steve Magnante, również specjalizuje się w odnajdywaniu zapomnianych
skarbów. Specjalnie dla ekipy z programu „Władcy gratów” odnajdzie najciekawsze zapomniane maszyny, przybliżając
ich historię i  specyfikę. Motoryzacyjne powroty do przeszłości widzowie będą mogli oglądać w październikowe środy
w programie „Perełki na warsztat”.

W badaniu  historii  chodzi  oczywiście  o  wiele  więcej,  niż  tylko  o  przedmioty.  Josh Gates  w programie  „Legendarne
miejscówki” odwiedzi miejsca, które nierozerwalnie wiążą się z wydarzeniami historycznymi i przybliży mity dotyczące tych
sławnych lokacji. Drugi sezon programu porwie widzów w najodleglejsze zakątki świata. Josh wraz z kamerami odwiedzi
między innymi: Francję, Japonię, Irlandię, Hiszpanię, Stany Zjednoczone, Czechy, Tajlandię czy Puerto Rico. Program zawita
też do Polski, gdzie przyjrzy się niesamowitej kopalni soli w Wieliczce. „Legendarne miejscówki” pojawią się na antenie
Discovery Historia w listopadowe czwartki. 

Jesienią widzowie Discovery Historia spotkają się także z Donem Wildmanem, który zabierze ich w niesamowitą podróż
przez światowe muzea, archiwa, miejsca pamięci i instytucje kultury. Zapoluje w nich na fascynujące eksponaty, mroczne
relikwie, niezwykłe artefakty i dziwne przedmioty. Wszystkie z niesamowitą historią do opowiedzenia i głęboko skrywanymi
sekretami. Nieemitowane dotąd odcinki „Muzealnych tajemnic” zagoszczą na antenie Discovery Historia w listopadzie. 
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ID

Jeśli fascynują Cię kryminalne zagadki, policyjne śledztwa i tajemnicze wydarzenia, to jest właśnie miejsce dla Ciebie! ID to
dokumentalny kanał tematyczny, gdzie każdy widz może zapoznać się z analizami największych zbrodni, kulisami pracy
śledczych oraz  historiami  seryjnych morderców,  a  także obejrzeć mrożące krew w żyłach rekonstrukcje  tragicznych
wydarzeń. Widzowie o mocnych nerwach z pewnością znajdą tu coś dla siebie,  a pasjonaci zagadek nie będą mogli
narzekać na nudę. 

Jeśli jakaś sprawa po 30 latach nadal wbudza podejrzenia i dyskusje, naprawdę warto jej się przyjrzeć! Tak właśnie dzieje
się w przypadku braci Menendez. Lyle i Erik, oskarżeni o morderstwo swoich sławnych rodziców, w 1993 roku stanęli przed
sądem, rozpoczynając jeden z najgłośniejszych procesów lat 90. XX wieku. Twórcy dokumentu „Sprawa braci Menendez
oczami pokolenia Z” ponownie pochylą się nad tajemniczą sprawą i przeanalizują fakty z zupełnie nowej perspektywy.
Czy potworne wydarzenia w rodzinie Menendez nastąpiły jedynie z powodu chęci wzbogacenia się, czy może dochodziło
tam do notorycznych nadużyć wobec nieletnich?

Kryminalne zagadki, w które zaangażowane są gwiazdy, zawsze budzą ogromne zainteresowanie. Dokument „Biggie i Tupac:
kto zabił raperów?” wraca do wydarzeń z drugiej połowy lat 90. XX wieku i zabiera widzów w świat największych nazwisk
hip-hopu z  muzycznym konfliktem Wschodniego  i  Zachodniego  Wybrzeża  USA w tle.  Wielkie  pieniądze  i  branżowa
rywalizacja to tylko część okoliczności, które towarzyszyły tajemniczej do dziś sprawie morderstw raperów Christophera
„Notorious B.I.G.” Wallace’a i Tupaca Shakura. Premierowa produkcja ID przyjrzy im się na nowo. 

Główne role w głośnych sprawach kryminalnych nie są jednak zarezerwowane tylko dla gwiazd. W 1997 roku Ameryka
zwróciła wzrok na Mary Kay Letourneau,  34-letnią nauczycielkę,  która przyznała się do romansu ze swoim 12-letnim
uczniem.  Letourneau,  w  oczekiwaniu  na  proces,  urodziła  dziecko  będące  owocem  tej  relacji,  a  finalnie,  po  latach,
postanowiła  ją  sformalizować,  biorąc  ślub  ze  swoim wychowankiem.  Szokująca  sprawa Mary  Kay  wciąż  budzi  wiele
kontrowersji, a wszystkie jej aspekty analizuje dokument „Miłość czy pedofilia?”. 

Inną sprawą, którą Ameryka śledziła z zapartym tchem, była saga rodziny Murdaugh. Wpływowy klan prawników święcił
triumfy w Karolinie Południowej przez długie lata, dopóki światła dziennego nie ujrzały zarzuty o morderstwa, korupcje
i ogromne oszustwa. Sprawa okazała się na tyle poważna, że Alexowi Murdaugh groziło postawienie aż 48 zarzutów i kara
do 700 lat więzienia. Program „Upadek adwokackiego imperium” dociera do tajemnic tej (nie)ciekawej rodziny i wyjaśnia
najmroczniejsze aspekty jej historii. 

Jesienią  w ID  nie  zabraknie  również  kulis  pracy stróżów sprawiedliwości.  W programie  „Zbrodnie  godne Hollywood”
porucznik  Joe  Kenda  przeprowadzi  widzów  przez  najciekawsze  i  najbardziej  zadziwiające  śledztwa  w  Stanach
Zjednoczonych.  Na antenę ID wróci  również dobrze znany widzom John Walsh,  który w czwartym sezonie programu
„Śledztwo na wizji” ponownie postara się, aby ci, którzy wymknęli się systemowi sprawiedliwości, odpowiedzieli za swoje
przewinienia. 
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DTX

DTX to kanał tematyczny, w którym rządzą: prędkość, adrenalina i mocne doznania! Każdy fan motoryzacji czy sportów
ekstremalnych  znajdzie  tu  coś  dla  siebie:  od  tajników  pracy  warsztatów  samochodowych  i  pasjonatów  renowacji
po  uliczne  wyścigi  oraz  sporty  motorowe.  Ten  stereotypowo męski  świat  nie  jest  jednak  zarezerwowany wyłącznie
dla panów! Na antenie DTX nie zabraknie kobiet, które kochają szybkie auta i pasjonują się motoryzacją.

Tej jesieni na antenę DTX powrócą dobrze znane widzom „Ekspertki z warsztatu”. W 10. sezonie Sarah „Bogi” Lateiner i Faye
Hadley ponownie wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności, zaglądając pod maski aut oraz do „wnętrzności” motocykli.
Naprawy, remonty i tuning nie są im straszne, a wyjątkowe pojazdy to ich prawdziwa pasja! W premierowych odcinkach
panie wezmą na warsztat m.in. McLarena 570GT czy Mazdę RX-7, a także pomogą samotnej matce w naprawie Nissana
Armady.

W DTX nie może zabraknąć też emocjonujących wyścigów. W październiku na antenie stacji zagoszczą „Szybkie i wściekłe”,
gdzie najszybsze amerykańskie mistrzynie kierownicy rywalizują  w wyścigach na ulicach Las Vegas.  Walka toczy się
o naprawdę duże pieniądze! 

W świat ulicznych wyścigów przeniesie nas również program, w którym o zwycięstwo powalczy 20 najlepszych kierowców
z Oklahomy, Memphis, Nowego Orleanu, Teksasu, Detroit i innych zakątków USA – „Uliczne wyścigi: Liga mistrzów”. 

Jeśli wciąż będzie Wam mało motoryzacyjnych wrażeń, na ratunek przybędzie Eric Malone! W programie „Tak się ściga
na południu” wraz ze swoją ekipą nie tylko odnawia, personalizuje i buduje najszybsze auta na południu USA, ale zdradza też
tajniki grudge racingu, czyli emocjonujących wyścigów organizowanych na zamkniętych torach. Premierowe odcinki serii
zagoszczą na antenie DTX w październikowe piątki.

Jesienią powróci do DTX także kolejna seria „Władców gratów”. W szóstym już sezonie Mike Finnegan i David Freiburger
ponownie wezmą na warsztat pojazdy w nie najlepszym stanie, aby przetestować granice ich możliwości. Ich zdobycze
czeka renowacja i zaskakujący tuning, a także testy sprawdzające drzemiący w nich potencjał. 

Agata Laskowska AGATA_LASKOWSKA@DISCOVERY.COM
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TVN24

Stacja  TVN24  kontynuuje  swoją  misję  informacyjną  w  Polsce  i  udowadnia,  jak  ważny  i  potrzebny  jest  dostęp
do wiarygodnych mediów. Sprawdzone informacje, dociekliwi dziennikarze, relacje z ważnych wydarzeń, głośne reportaże
to wizytówka stacji. Markę TVN24 uzupełnia portal internetowy oraz pierwsza aplikacja newsowa VOD w Polsce – TVN24
GO. 

TVN24 to pierwszy całodobowy kanał informacyjny w kraju i najlepsze źródło informacji. Cieszy się pozycją lidera w swojej
kategorii, a widzowie włączają kanał, gdy szukają wiarygodnych przekazów. TVN24 to także dziennikarstwo śledcze i filmy
dokumentalne. 

Dziennikarze i  reporterzy stacji  przedstawiają wielowymiarowy obraz tego,  co akurat dzieje się na arenie politycznej,
gospodarczej oraz kulturalnej w kraju i na świecie. Podawane przez nich informacje są szybkie, zweryfikowane i wiarygodne,
a antena jest otwarta na różne opinie, komentarze i gości. 

Od kilku miesięcy wszystkie media na świecie śledzą wojnę w Ukrainie. TVN24 od samego początku ataku Rosji na bieżąco
informuje o aktualnej sytuacji, tłumaczy zawiłą sytuację polityczno-gospodarczą i weryfikuje wszelkie doniesienia związane
z  wojną.  Wojciech  Bojanowski,  Tomasz  Kanik,  Konrad  Borusiewicz,  Katarzyna  Górniak  i  Andrzej  Zaucha  jako  pierwsi
relacjonowali widzom co się dzieje zarówno na terenach objętych konfliktem, jak i w samej Moskwie. Rekordowe wyniki
oglądalności  kanału  pokazują  jak  ważne  jest  źródło  prawdziwych  informacji  i  rzetelność  dziennikarzy,  którzy  od  lat
są wyznacznikiem dziennikarskiego profesjonalizmu. Wśród nich są m.in.: Anita Werner, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda-
Zaleska,  Diana Rudnik,  Anna Jędrzejowska,  Marta  Kuligowska,  Grzegorz  Kajdanowicz,  Piotr  Marciniak,  Konrad Piasecki,
Andrzej Morozowski, Tomasz Sianecki i Piotr Jacoń czy Marcin Gutowski, autor głośnych reportaży dla magazynu „Czarno
na białym”. Te nazwiska przez lata zdobyły sympatię i zaufanie widzów, czego dowodem są liczne nagrody przyznawane
nie tylko przez branżę. 

Uzupełnieniem telewizji TVN24 jest portal TVN24 (www.tvn24.pl) oraz platforma newsowa VOD: TVN24 GO.

Tvn24.pl to największy portal w Polsce zajmujący się wyłącznie informacją. Aktualizowany 24 godziny na dobę przez 7 dni
w  tygodniu,  oprócz  bieżących  informacji  oferuje  dostęp  do  tekstów  premium  poszerzających  czytelnikom  wiedzę
o świecie. To pogłębione rozmowy, analizy i reportaże.

Tvn24.pl jest największym z 10 stron newsowych TVN. Pozostałe to m.in.:  tvnmeteo, tvnwarszawa, eurosport, tvn24bis,
tvn24biznes. Nieodłącznym i ważnym elementem portalu jest platforma społecznościowa Kontakt24 oraz serwis fact-
checkingowy Konkret24, który weryfikuje fake newsy.  

TVN24 GO to usługa subskrypcyjna TVN24, oparta na udostępnianiu anten newsowych Grupy TVN oraz wideo na żądanie.
Funkcjonuje  w  ramach  portalu  tvn24.pl  i  oferuje  wyłącznie  treści  newsowe,  publicystyczne  i  dokumentalne
– w zdecydowanej większości przygotowywane przez dziennikarzy grupy. 

Oprócz możliwości oglądania kanałów TVN24 i TVN24 BiS na żywo, subskrybenci TVN24 GO mogą także zobaczyć każdy
moment z ich ramówek do 7 dni wstecz, a także dodatkowe streamy (np. z konferencji, ważnych wydarzeń zagranicznych).
Programy publicystyczne takie jak „Kropka nad i” czy „Kawa na ławę” dostępne są bez ograniczeń czasowych w formule
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wideo na żądanie.  W serwisie  jest  także bogata biblioteka programów reporterskich i  śledczych,  takich jak  „Czarno
na białym” i „Superwizjer”, które tutaj mają swoje premiery, a także filmów dokumentalnych z całego świata. A do tego
reportaże i programy niedostępne na antenach telewizyjnych, przygotowywane tylko dla subskrybentów, takie jak: „Monika
Olejnik. Otwarcie”, „Bez polityki” Piotra Jaconia czy polityczny show na żywo „Bez kitu” Radomira Wita. 

TVN24 GO i  TVN24 Premium w każdym ważnym dziennikarsko temacie  – czy to  dotyczącym wydarzeń bieżących,
czy obrazującym jakieś szersze zjawiska społeczne – dodają konteksty i poszerzają wiedzę odbiorców. Są przedłużeniem,
ale  i  uzupełnieniem anten TVN24 i  TVN24 BiS oraz  ogólnodostępnego portalu  tvn24.pl.  Stawiają  wyłącznie na treści
wysokiej jakości. 

Z serwisu TVN24 GO można korzystać zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i w formie aplikacji na urządzenia
mobilne oraz Smart TV.

Joanna Górska
Dyrektor Działu PR TVN Warner Bros. Discovery

JOANNA_GORSKA@DISCOVERY.COM
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TVN24 BIS

TVN24 BiS to stacja, gdzie przedstawiane są najważniejsze informacje ze świata, relacje korespondentów zagranicznych
i opinie ekspertów. Widzowie znajdą tu także pogłębione programy o tematyce gospodarczej i  biznesowej oraz filmy
dokumentalne. TVN24 BiS wchodzi w skład portfolio informacyjnego TVN Warner Bros. Discovery. 

Wśród autorskich programów flagową pozycją stacji są „Fakty o Świecie”, emitowane w dwóch odsłonach – o godzinie
18:30 i 20:20. Główną prowadzącą jest Jolanta Pieńkowska. Magazyn „Byk i Niedźwiedź” to audycja, w której prowadzący
Mateusz Walczak i  Jan Niedziałek w luźnej formie przybliżają tematykę ekonomiczną.  Z kolei  w programie „Horyzont”
dziennikarz Jacek Stawiski wraz z zaproszonymi do studia gośćmi omawia najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia.
Wśród komentujących są eksperci, publicyści, dyplomaci oraz politycy. Inne propozycje programowe stacji to m.in.: „Dzień
na świecie”, „Kijek w kosmosie”, „Rozmowa dnia” oraz filmy dokumentalne.

TVN24 BiS ściśle współpracuje ze stacją TVN24. Antena pokazuje wybrane pozycje kanału,  jak:  „Kropka nad i”,  „Loża
prasowa”, „Tak jest!” czy serwis „Fakty” oraz „Fakty po Faktach”. 

Joanna Górska
Dyrektor Działu PR TVN Warner Bros. Discovery

JOANNA_GORSKA@DISCOVERY.COM
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EUROSPORT

Sport jest z roku na rok coraz ważniejszym elementem oferty TVN Warner Bros. Discovery w Polsce, przyciągającym
miliony widzów. Flagowym kanałem sportowym naszej grupy są Eurosport 1 i Eurosport 2, ale relacje z najważniejszych
sportowych wydarzeń obecne są także na innych antenach. Wszystkie transmisje,  a także wiele dodatkowych relacji,
dostępne są w Eurosporcie Extra w Playerze.

Od ubiegłego sezonu TVN pokazuje konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich rozgrywane poza Polską. Na tej
antenie  transmitowany był  również  finał  Roland-Garros kobiet,  w którym Iga Świątek zdobyła  drugi  w karierze tytuł
Wielkiego Szlema. Widzowie TTV mogą z zapartym tchem śledzić rywalizację o indywidualne mistrzostwo świata na żużlu
podczas polskich rund Speedway Grand Prix. Metro transmituje Puchar Świata w biegach narciarskich kobiet, a także
imprezy mistrzowskie w piłce ręcznej. Dzięki temu TVN Warner Bros. Discovery sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję
rynkową, a fani sportu wiedzą, że na antenach grupy zawsze znajdą coś dla siebie. Najlepszym dowodem jest fantastyczna
oglądalność kanałów Eurosportu.  W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku Eurosport 1  osiągnął rekordowe wyniki
zarówno pod względem średniej oglądalności,  jak i  udziału w rynku, dzięki czemu był najchętniej oglądanym kanałem
sportowym w Polsce! Eurosport 2 zajął w tym czasie wysokie czwarte miejsce.

Nadchodzące miesiące zapowiadają się równie emocjonująco, jak to co za nami. Już 29 sierpnia w Nowym Jorku rozegrany
zostanie turniej US Open, w którym wystąpią między innymi Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Miłośnicy kolarstwa mogą śledzić
Vuelta a España. W decydującą fazę wkroczyła walka o indywidualne mistrzostwo świata na żużlu. W połowie września
do gry wracają piłkarze ręczni. W tym sezonie w Lidze Mistrzów wystąpią aż dwa polskie zespoły – Łomża Industria Kielce,
która kilka miesięcy temu grała w finale tych rozgrywek, oraz Orlen Wisła Płock. W październiku wejdziemy z przytupem
w sezon zimowy. Rywalizację na śniegu jak zawsze zainauguruje Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, w trakcie którego
będziemy podziwiać Marynę Gąsienicę-Daniel. W kolejnych tygodniach fani sportów zimowych będą mogli oglądać także
Puchar Świata w biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, narciarstwie dowolnym oraz snowboardzie, w którym liczymy
na sukcesy Aleksandry Król i Oskara Kwiatkowskiego. Z niecierpliwością czekamy także na start Pucharu Świata w skokach
narciarskich.  Polscy  skoczkowie  pod  wodzą  nowego  trenera  jak  zawsze  będą  jednymi  z  faworytów  sezonu
rozpoczynającego się  już  4  listopada.  Kluczowym momentem tego  sezonu będą mistrzostwa świata  w narciarstwie
klasycznym. Widzowie będą mogli śledzić walkę o medale na antenach Eurosportu, w całości w Playerze, a także – po raz
pierwszy – w TVN!

Wszystkie transmisje z kanałów Eurosportu oraz anten otwartych dostępne są na żywo i na żądanie w pakiecie Eurosportu
Extra w Playerze. Sportowa oferta OTT stanowi świetne uzupełnienie kanałów linearnych i oferuje dodatkowe relacje, które
pozwalają użytkownikom na jeszcze pełniejsze przeżywanie sportowych emocji. 

Jakub Żychliński JAKUB_ZYCHLINSKI@DISCOVERY.COM
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WARNER TV

Warner TV to kanał emitujący kinowe blockbustery oraz nagradzane i uznane na całym świecie seriale. Czerpie z bogatej
tradycji marki Warner Bros. Warner TV to przestrzeń dla dobrych historii. To tu spotykają się fani nowoczesnych produkcji
i kinowych klasyków. 

W każdym miesiącu widzowie mogą liczyć na angażujące cykle  tematyczne i  wciągające maratony kinowych hitów.
W stałej ramówce emitowane są klasyki jak m. in. „Dirty Dancing”, „Zabójcza broń”, „Matrix” czy „Siedem lat w Tybecie” oraz
produkcje serialowe, wśród których znajdują się: „4 Blocks”, „Doktor Quinn” czy „Strażnik Teksasu”. Kanał jest nadawany
w jakości HD. Więcej informacji na stronie warnertv.pl. 
 

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/warner-tv

Kateryna Dmytriieva KATERYNA.DMYTRIIEVA@WARNERMEDIA.COM

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/warner-tv
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CARTOON NETWORK

Cartoon  Network,  będący  częścią  Warner  Bros.  Discovery,  to  numer  jeden  wśród  globalnych  kanałów  dziecięcych
oferujący przepełnione humorem, angażujące i uznane na całym świecie produkcje dla dzieci w wieku 6-11 lat i ich rodzin:
„Między nami, misiaczkami”, „Ben 10”, „Craig znad potoku”, „DC Super Hero Girls”, „Steven Universe”, „Niesamowity świat
Gumballa”, „Młodzi Tytani: Akcja!” i wiele innych. 

Oglądany w ponad 185 krajach,  w 33 językach,  Cartoon Network inspiruje kolejne pokolenia twórców i  innowatorów.
Różnorodne inicjatywy prospołeczne – „Mistrzowie Klimatu Cartoon Network” czy „Zmieniaj swój świat z Cartoon Network”
– motywują dzieci i dorosłych do podejmowania drobnych działań, które w efekcie wprowadzą duże zmiany.

Jesienią Cartoon Network zaprasza na premierę serialu „Monkie Kid”. Do stacji powrócą wojowniczy ninja w 4. sezonie
serialu „Ninjago”, a także kultowi bohaterowie w nowych przygodach produkcji „Zwariowane Melodie: Kreskówki”. Dołączą
do nich Młodzi Tytani ze świata superbohaterów DC, bracia Victor i Valentino, miś Yogi i inni mieszkańcy Jellystone, a także
Craig Williams z Herkleton i przedszkolaki spin-offu „Totalnej Porażki”.

Nowy serial "Monkie Kid" od The Lego Group wkrótce w Cartoon Network. Na ekrany powróci jeden z głównych bohaterów
„Podróży na Zachód”! Monkey Kid jest chłopcem nazywanym „MK”. Uwielbia legendy i opowieści o magii – to prowadzi
go do niesamowitego odkrycia. Znajduje rzeczy należące do prawdziwego Króla Małp. Miały uwięzić złego demona, który
wydostał  się  na  wolność.  MK spróbuje  wykorzystać  swoją  fascynację  magią  do  pokonania  zjawy.  W premierowych
odcinkach użyje różnych mocy: uda mu się sklonować i wykorzystać czarodziejski klucz do pradawnej bramy. Premiera
premiera 1. sezonu serialu w grudniu.

„Ninjago” to ekipa walecznych wojowników Ninja, którzy dzielnie bronią swojej wioski przed niebezpieczeństwami. Panują
nad żywiołami, a ich sprzymierzeńcami są błyskawice, woda, ziemia czy ogień. Do walki z przeciwnościami losu Cole, Jay,
Kai, Lloyd, Zay i Nya wykorzystują specjalną technikę zwaną Spinjitsu. Została ona przekazana im przez doświadczonego
mistrza Sensei Wu. Podczas nowych przygód bohaterowie stoczą potyczki z nowo powstałą grupą strażników miasta
Ninjago.  Nowi  Ninja  staną się  ich  rywalami,  co  spowoduje  konflikty  między wojownikami  i  przyniesie  wiele  przygód.
Poszukiwanie magicznego kamienia, ratunek przyjaciół i pomoc w odzyskaniu mocarnej Laski, a także spotkanie ze starym
wrogiem – to wszystko czeka widzów podczas emisji premierowych odcinków 4. sezonu w październiku.

W  nowej  odsłonie  kreskówki  miś  Yogi  jest  lekarzem  w  szpitalu  miasteczka  Jellystone.  Bardzo  dobrym  lekarzem…
a przynajmniej tak sądzi. Miś Boo-Boo i Niedźwiedzica Cindy to jego przyjaciele: dbają o to, by Yogi twardo stąpał po ziemi.
W  miasteczku  Jellystone  można  też  spotkać  burmistrza,  psa  Huckleberry’ego,  i  sprytnego  szelmę,  kota  Tolka.
W premierowych odcinkach burmistrz będzie chciał wypromować miejscowość. Czy jest lepszy sposób na to, niż zrobienie
viralowego filmiku? Miś Yogi okaże się w tym mistrzem, a wszystko skończy się bitwą na filtry do zdjęć. Emisja nowych
odcinków 1. i 2. sezonu od 12 września.
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"Młodzi Tytani" to Robin, Cyborg, Bestia, Gwiazdka i Raven. Jak większość prawdziwych nastolatków pakują się w liczne
tarapaty,  ale  supermoce pozwalają  im się  wykaraskać  z  problemów i  ratować innych  bohaterów.  W premierowych
odcinkach Tytani będą gwiazdami swojej kreskówki, ale postanowią też wyprodukować własne telewizyjne show. Połączą
również siły z piratami, aby odnaleźć zaginiony pakunek i wybiorą się na poszukiwania Aquamana. Emisja nowych odcinków
7. sezonu od 1 września i w listopadzie.

Paczka bohaterów „Totalnej  porażki”  nigdy nie  mogła  narzekać na brak wrażeń.  Nawet wtedy,  gdy bohaterowie byli
w przedszkolu, co pokazuje serial „Totalna Porażka: Przedszkolaki”.  W nowych odcinkach dzieciaki znowu coś zmalują:
postanowią przejść się przewodem wentylacyjnym, wpadną do sosu żurawinowego oraz zmienią się w staruszków. Nowe
odcinki 3. sezonu serialu w październiku.

Odkąd "Craig znad potoku" Williams przeprowadził się z rodzicami do Herkleton, odkrył, że nie jest to zwykłe miasteczko.
Razem z przyjaciółmi zaczął poznawać rejony lasu nad położonym nieopodal Potokiem. Znajduje się tam Drzewo Handlu
zarządzane przez dziewczynkę ze smykałką do biznesu i  magiczna Druga Strona Potoku.  W premierowych odcinkach
Herkleton  nawiedzi  złodziej,  a  główni  bohaterowie  stworzą  plan  złapania  go.  Craig  weźmie  udział  w  trudnej  bitwie
na spojrzenia, aby wygrać cząstkę magicznej kostki Rubika, której odpowiednie ułożenie pokaże mapę do skarbu. Emisja
nowych odcinków 4. sezonu w grudniu.

"Zwariowane melodie: kreskówki" to najnowsza wersja kreskówki o kultowych postaciach, wśród których znajdują się m.in.
Królik Bugs, Kaczor Daffy czy Kanarek Tweety. Na widzów czeka wiele zabawnych gonitw Bugsa i myśliwego Elmera, a także
pustynnych perypetii kojota E. Wilusia i Strusia Pędziwiatra. W premierowych odcinkach głównymi gwiazdami będą Daffy,
Porky,  Elmer,  Sylwester  i  Tweety.  Daffy  zachęci  Porky’ego  do  udziału  w  profesjonalnych  zawodach,  a  kaczor  przez
przypadek zepsuje myśliwemu Elmerowi jego spokojną wycieczkę. Emisja nowych odcinków 4. sezonu od 5 września.

Katarzyna Tumielewicz KATARZYNA.TUMIELEWICZ@WARNERMEDIA.COM
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BOOMERANG

Boomerang,  będący częścią Warner Bros.  Discovery,  to kanał telewizji  kablowej i  satelitarnej,  który przez 24 godziny
na  dobę  dostarcza  swoim  odbiorcom  najlepsze  klasyczne  i  współczesne  animacje.  Boomerang  skierowany  jest
do chłopców i dziewczynek w wieku 4-7 lat i oferuje ekscytującą mieszankę lekkich i zabawnych kreskówek dla całej
rodziny: „Tomek i przyjaciele”, „Scooby-Doo i… zgadnij kto?”, „Tom i Jerry w Nowym Jorku”, „Jaś Fasola”, „Nowe Zwariowane
Melodie”, „Taffy” i wiele innych. Boomerang jest dostępny w ponad 144 milionach domów na świecie.

Już 1 września na kanale Boomerang odbędzie się premiera Cartoonito. Zupełnie nowe pasmo kreskówek zostało stworzone
z myślą o dzieciach w wieku od 2 do 5 lat, a także ich rodzicach i opiekunach. To przestrzeń, w której przedszkolaki mogą
stać się, kimkolwiek chcą. Zainspirowany psychologią pozytywną i nauką XXI wieku, Cartoonito opiera się na autorskim
systemie edukacji  przedszkolnej  Nauczanie Humanocentryczne.  Ma ono na celu wspieranie człowieczeństwa każdego
dziecka  poprzez  celebrowanie  jego  unikalnej  osobowości  i  zachęcanie  go  do  traktowania  innych  ze  współczuciem,
szacunkiem i uczciwością. Wraz z wejściem Cartoonito do Polski, na antenie kanału Boomerang pojawią się nowe kreskówki.
Będzie to „CoComelon” o rezolutnym chłopcu i bliskich mu osobach czy „Pająk Lucas” o tytułowym pajączku, który uwielbia
odkrywać świat  i  śpiewać piosenki.  Stacja  wyemituje  również  premierowy serial  „Batwheels”  o  uniwersum Batmana.
Widzowie mogą także liczyć na nowe odcinki serialu „Tomek i przyjaciele”.

Proponowane w ramach Cartoonito produkcje zachęcają do pielęgnowania czterech głównych wartości: Kreatywności,
Troski, Ciekawości i Odwagi. Emisja będzie odbywać się codziennie w godzinach 8:00 – 14:00 na kanale Boomerang.

Lokomotywa Numer Jeden - "Tomek" rządzi na torach wyspy Sodor! Tomkowi towarzyszy Piotruś, Kamcia i Nia. Wesołe
lokomotywy śpiewają chwytliwe piosenki, z których mali widzowie mogą uczyć się o postawach empatii, przyjaźni, grze
zespołowej i innych wartościach. W premierowych epizodach na dzieci czeka jeszcze więcej wpadających w ucho melodii.
Emisja nowych odcinków od 1 września i w październiku w ramach bloku Cartoonito w Boomerangu.

Kim byłby Batman bez Batmobilu? Na pewno byłoby mu trudniej pokonywać złoczyńców. Dlatego gwiazdami serialu jest
Batmobil i inne superbohaterskie pojazdy. Razem z Batmanem, Batgirl i Robinem zwalczają przestępczość w Gotham City.
Nowe  postaci  są  dziećmi  i  podchodzą  do  napotkanych  problemów  w  iście  dziecięcy  sposób:  z  entuzjazmem
i kreatywnością. Dzięki grupie zróżnicowanych bohaterów każdy młody widz znajdzie kogoś, z kim może się utożsamić.
Emisja premierowego serialu "Batwheels" w październiku w ramach bloku Cartoonito w Boomerangu.

Serial "Pająk Lucas" opowiada o perypetiach uroczego pająka Lucasa. 4-letni bohater lubi śpiewać piosenki, a jego pasja
to odkrywanie świata. Ma talent, który pozwala mu wejść do każdego zakątka domu: umie bardzo wysoko skakać i pleść
pajęczyny. Mieszka w zabytkowym wiktoriańskim domu i ma tam innych wesołych towarzyszy. Spotyka Fidnley’a, muszkę
o wielkim sercu, energetyczną malutką buldożkę Avocado i wyluzowaną kameleonicę Bodhi. Emisja premierowego serialu
w październiku w ramach bloku Cartoonito w Boomerangu.



BOOMERANG
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W rodzinie siła – udowadnia to rodzina "CoComelon". Jest tam kreatywna Mama, mądry Tata, opiekuńcza Babcia, wesoły
Dziadek,  trójka małych dzieci  i  ich przedszkolni  przyjaciele.  „CoComelon” kładzie nacisk na prezentowanie opowieści
o  rodzinnych  wartościach,  pozytywnym  podejściu  do  życia,  zdrowych  nawykach  żywieniowych.  Zachęca  do  nauki
i  poznawania  świata  poprzez  zabawę.  Emisja  premierowego  serialu  w  październiku  w  ramach  bloku  Cartoonito
w Boomerangu.

Główny bohater produkcji „Mistrz Krecio i królewskie zaproszenie” otrzymał własny serial. Po uratowaniu kreciego świata
i  odnalezieniu  magicznej  księgi,  "Krecio"  stał  się  bohaterem  dla  wszystkich  mieszkańców  miasta.  W  premierowych
odcinkach zaangażuje się w otwarcie kawiarni Pani Petunii, ale zorientuje się, że łączenie funkcji lokalnego bohatera z nową
pracą jest trudne. W mieście pojawi się plotka, że zawitali tam kosmici. Krecio i jego bystra przyjaciółka Dotty spróbują
ich odnaleźć. Emisja nowych odcinków 1. sezonu serialu w listopadzie w ramach bloku Cartoonito w Boomerangu. 
 

Katarzyna Tumielewicz KATARZYNA.TUMIELEWICZ@WARNERMEDIA.COM
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LISTY DO M. 5
PREMIERA: 4 LISTOPADA

„Listy do M.” powracają z piątą częścią wigilijnej opowieści.  W najnowszej odsłonie zobaczymy świąteczne perypetie
ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem?

Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. A przy okazji, na własnej skórze,
sprawdzą czy „z  rodziną najlepiej  wychodzi  się  na zdjęciach”.  Nie  zawsze kryształowy Mel  stanie  na drodze innego,
niekoniecznie „świętego” Mikołaja, a wydarzenia z jego udziałem staną się medialną sensacją. Natomiast słabo znoszący
samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta. To oczywiście nie wszystko! W tej
części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. „Listy do M. 5” skupią się na uniwersalnych wartościach,
takich jak: miłość, bliskość i życzliwość, które, szczególnie teraz, są najważniejsze.
 
W głównych rolach wystąpią: Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat oraz Janusz Chabior.
Do grona nowych bohaterów dołączą Jan Peszek, Aleksandra Popławska, Maria Dębska, Mateusz Banasiuk, Marianna Zydek i
Bartłomiej Kotschedoff. 
 
„Listy do M. 5” wyreżyserował Łukasz Jaworski na podstawie scenariusza autorstwa Marcina Baczyńskiego i  Mariusza
Kuczewskiego. Producentem filmu jest Tomasz Blachnicki, zaś kierownikiem produkcji Przemysław Malec. W ekipie filmowej
znaleźli się również operator Marian Prokop (PSC), scenograf Wojciech Żogała, charakteryzatorka Jolanta Madejska-Witek
i montażysta Jarosław Marzan (PSM). Muzykę do filmu skomponował Łukasz Targosz, a kostiumy zaprojektowała Katarzyna
Baran.

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/listy-do-m

Maria Majer MARIA_MAJER@DISCOVERY.COM

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/listy-do-m
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APOKAWIXA
PREMIERA: 7 PAŹDZIERNIKA

Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć… „Apokawixa” to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni
kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem „melanż życia”. W środku imprezy wybucha epidemia
zombie. Bohaterowie muszą walczyć o życie. 

Grupa maturzystów, zmęczona pandemią koronawirusa, nauką zdalną i kolejnymi lockdownami, wybiera się na „melanż
życia”. Organizuje go Kamil (Mikołaj Kubacki), syn milionera, w nadmorskiej posiadłości swojego ojca. Pojawią się na nim:
Paweł (Mikołaj Matczak), który załatwia trefne piguły, kradnąc je od swojej siostry kibolki; fan motoryzacji Mario (Mariusz
Urbaniec), którego związek z prymuską Luizą (Monika Mikołajczak) przechodzi kryzys; „Mycha” (Natalia Pitry) i Tola (Alicja
Narkiewicz-Wieniawa), dwie najlepsze kumpele, jedna z nich zarabia na wyjazd na imprezę na sekskamerce; niedoszła
studentka aktorstwa Aga (Waleria Gorobets) i surfer Max (Aleksander Kaleta). 

Na Wybrzeżu poznają kolejne barwne postaci: właściciela pola kempingowego – zmagającego się z alkoholizmem strażnika
miejskiego; jego córkę Jagnę (Marta Stalmierska); gangstera „Ptaśka” (Michał Karmowski) i jego rekrutujących dziewczyny
do klubów bramkarzy, „Tołdiego” (Jacek Sobolewski) i „Miśka” (Konrad Eleryk); prawdziwego freaka – „Blitza” (Sebastian
Fabijański). 

Spotykają się na imprezie, na której wydaje się, że wszystko będzie jeszcze normalnie. Plaża, taniec, seks, picie, miłosne
uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli. Po przybyciu na imprezę
grupy warszawskich kiboli „Robsona” dochodzi do starcia z ekipą „Ptaśka” z Wybrzeża. O wszystkim dowiaduje się ojciec
Kamila (Tomasz Kot), który –  jak się okazuje – prowadził w czasie kwarantanny pewną nielegalną działalność, która wpłynie
na wszystkich.
W środku imprezy wybucha epidemia zombie. Bohaterowie muszą walczyć o życie.
Reżyseria: Xavier Żuławski
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NIE MARTW SIĘ KOCHANIE
PREMIERA: 23 WRZEŚNIA

New Line  Cinema przedstawia  film pod tytułem Nie  martw się,  kochanie  w reżyserii  Olivii  Wilde ("Szkoła  melanżu")
z Florence Pugh (nominowana do Oscara za "Małe kobietki"), Harrym Stylesem ("Dunkierka"), samą Wilde (nadchodzący
"Babylon"), Gemmą Chan ("Bajecznie bogaci Azjaci"), KiKi Layne ("The Old Guard") i Chrisem Pine’em ("Wszystkie stare
noże") w rolach głównych. 

Alice  (Florence  Pugh)  i  Jack  (Harry  Styles)  mają  szczęście  mieszkać  w  wyidealizowanej  społeczności  Victory.  Jest
to eksperymentalne miasteczko pracownicze dla zatrudnionych przy ściśle tajnym Projekcie Victory oraz ich rodzin.
Optymizm społeczny lat 50. XX wieku, uosabiany przez szefa, Franka (Chris Pine) – korporacyjnego wizjonera i trenera
motywacyjnego – przenika każdy aspekt codziennego życia w tej zintegrowanej pustynnej utopii.

Mężczyźni spędzają każdy dzień w siedzibie Projektu Victory, pracując nad „rozwojem nowoczesnych materiałów”. Ich żony
zaś – w tym elegancka partnerka Franka, Shelley (Gemma Chan) – cieszą się pięknem, luksusami i rozpasaniem swojego
osiedla. Życie w nim jest doskonałe, a potrzeby każdego mieszkańca są zaspokajane przez pracodawców. W zamian proszą
oni tylko o dyskrecję i niekwestionowane oddanie sprawie Victory.

Na powierzchni idyllicznego życia pojawiają się jednak pęknięcia, a spod atrakcyjnej fasady wyzierają przebłyski czegoś
strasznego. Alice czuje się w obowiązku sprawdzić, czym zajmują się pracownicy Victory i dlaczego? Jak dużo będzie
gotowa poświęcić dla ujawnienia tego, co naprawdę dzieje się w tym raju?

Nie martw się,  kochanie  to odważny,  zawiły  i  zachwycający wizualnie  thriller  psychologiczny w reżyserii  Olivii  Wilde
z oszałamiającymi rolami Florence Pugh i Harry’ego Stylesa, którym towarzyszy imponująca, wyśmienita obsada.

W filmie występują także Nick Kroll ("How It Ends"), Sydney Chandler ("Pistol"), Kate Berlant ("Pewnego razu… w Hollywood"),
Asif Ali ("WandaVision"), Douglas Smith ("Wielkie kłamstewka"), Timothy Simons ("Figurantka") i Ari’el Stachel (nadchodzący
"Respect the Jux").

Wilde wyreżyserowała film na podstawie scenariusza Katie  Silberman,  autorki  scenariusza Szkoły melanżu.  Silberman
posłużyła się pomysłem swoim oraz Carey Van Dyke i Shane’a Van Dyke’a ("Czarnobyl. Reaktor strachu"). Producentami
filmu są Wilde, Silberman, Miri Yoon i Roy Lee, zaś Richard Brener, Celia Khong, Alex G. Scott, Catherine Hardwicke, Carey
Van Dyke i Shane Van Dyke są producentami wykonawczymi.

W ekipie Wilde znaleźli się dwukrotnie nominowany do Oscara operator Matthew Libatique ("Narodziny gwiazdy", "Czarny
łabędź"), scenografka Katie Byron ("Szkoła melanżu"), montażysta Affonso Gonçalves ("Córka"), nominowany do Oscara
kompozytor  John  Powell  ("Jason  Bourne"),  kierownik  muzyczny  Randall  Poster  ("Nie  czas  umierać")  i  projektantka
kostiumów Arianne Phillips ("Pewnego razu… w Hollywood").

Produkcja New Line Cinema pod tytułem Nie martw się, kochanie będzie rozpowszechniana na całym świecie przez Warner
Bros. Pictures. Do kin w Ameryce Północnej trafi 23 września 2022 roku, natomiast premiera światowa jest przewidziana
na tegorocznym festiwalu w Wenecji. W polskich kinach będzie można go zobaczyć od 23 września.
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Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/nie-martw-sie-kochanie

Honorata Pawicka-Jaros HONORATA.PAWICKA-JAROS@WARNERBROS.COM
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BLACK ADAM
PREMIERA: 21 PAŹDZIERNIKA

Dwayne Johnson w roli głównej w filmie przygodowym New Line Cinema pod tytułem Black Adam. To pierwszy w historii
wielkoekranowy film fabularny, który opowiada historię tego tytułowego bohatera wydawnictwa DC. Obraz wyreżyserował
Jaume Collet-Serra ("Wyprawa do dżungli").

Prawie 5000 lat po otrzymaniu olbrzymich mocy starożytnych bogów – i prawie równoczesnym uwięzieniu – Black Adam
(Dwayne  Johnson)  zostaje  uwolniony  z  ziemskiego  grobowca.  Teraz  jest  gotów  wymierzyć  współczesnemu  światu
osobliwie pojmowaną sprawiedliwość.

Oprócz Johnsona w filmie występują Aldis Hodge ("Miasto na wzgórzu", "Pewnej nocy w Miami…") w roli Hawkmana, Noah
Centineo ("Do wszystkich chłopców, których kochałam") w roli Atom Smashera, Sarah Shahi ("Sex/Life", "Godziny szczytu
3")  w  roli  Adrianny,  Marwan  Kenzari  ("Morderstwo  w  Orient  Expresie",  "Mumia")  w  roli  Ishmaela,  Quintessa  Swindell
("Voyagers",  "Trinkets") w roli  Cyclone, Bodhi Sabongui ("A Million Little Things") w roli  Amona i  Pierce Brosnan (seria
"Mamma Mia!" i filmy o Jamesie Bondzie) jako Doktor Fate.

Collet-Serra  wyreżyserował  film  na  podstawie  scenariusza  i  pomysłu  Adama  Sztykiela,  Rory’ego  Hainesa  i  Sohraba
Noshirvaniego. W scenariuszu posłużono się postaciami stworzonymi przez DC. Postać Black Adama została stworzona
przez Billa Parkera i C.C. Becka. Producentami filmu są Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia i Dany Garcia, jak również
Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns i Scott Sheldon.

Black Adam wchodzi do kin oraz kin IMAX od 19 października 2022 roku, zaś w Ameryce Północnej od 21 października 2022.
Widowisko będzie dystrybuowane na całym świecie przez Warner Bros. Pictures. W polskich kinach zobaczymy go od
21 października 2022 roku.

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/black-adam

Honorata Pawicka-Jaros HONORATA.PAWICKA-JAROS@WARNERBROS.COM

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/black-adam
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SHAZAM! ZEMSTA BOGÓW
PREMIERA: 22 GRUDNIA

New  Line  Cinema  przedstawia  Shazam!  Gniew  bogów,  dalszy  ciąg  historii  nastolatka  Billy’ego  Batsona,  który
po wypowiedzeniu magicznego słowa „SHAZAM!” zmienia się w swoje dorosłe alter ego, superbohatera Shazama.

W Shazam! Gniew bogów ponownie występują Zachary Levi ("Thor: Ragnarok") jako Shazam, Asher Angel ("Andi Mack") jako
Billy Batson, Jack Dylan Grazer ("To: Rozdział 2") jako Freddy Freeman, Adam Brody ("Obiecująca. Młoda. Kobieta") jako
superbohater Freddy,  Ross Butler ("Raya i  ostatni  smok") jako superbohater Eugene,  Meagan Good ("Day Shift")  jako
superbohaterka  Darla,  D.J.  Cotrona  ("G.I.  Joe:  Odwet")  jako  superbohater  Pedro,  Grace  Caroline  Currey  ("Annabelle:
Narodziny zła") jako Mary Bromfield / superbohaterka Mary, Faithe Herman ("Tacy jesteśmy") jako Darla Dudley, Ian Chen
("Był sobie pies 2") jako Eugene Choi, Jovan Armand ("Second Chances") jako Pedro Pena, Marta Milans ("White Lines") jako
Rosa Vasquez, Cooper Andrews ("The Walking Dead") jako Victor Vasquez oraz Djimon Hounsou ("Ciche miejsce 2") jako
Czarodziej. 

Nowymi gwiazdami w obsadzie są Rachel Zegler ("West Side Story"),  Lucy Liu (seria "Kung Fu Panda") i  Helen Mirren
("Szybcy i wściekli 9"). 

Film wyreżyserował David F. Sandberg (Shazam!, Annabelle: Narodziny zła), a wyprodukował Peter Safran (Aquaman, Legion
samobójców: The Suicide Squad). Scenariusz napisali Henry Gayden (Shazam!, Ktoś jest w twoim domu) i Chris Morgan
(Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, Szybcy i wściekli 8), korzystając z postaci wydawnictwa DC. Shazam! został stworzony
przez Billa Parkera i C.C. Becka. Producentami wykonawczymi są Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave
Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi i Geoff Johns. 

W ekipie Sandberga znaleźli się też operator Gyula Pados (seria Jumanji), scenograf Paul Kirby (The Old Guard, Jason
Bourne) i montażystka Michel Aller (Shazam!, Zakonnica). Kierowniczką muzyczną jest Season Kent (DC Liga Super Pets,
Rodzina Addamsów 2), a autorem muzyki - Christophe Beck (Free Guy, Kraina lodu II). Za efekty specjalne odpowiadają
Bruce Jones (Aquaman,  To) i  Raymond Chen (Alita:  Battle Angel,  Meg).  Kostiumy zaprojektowała Louise Mingenbach
(Jumanji: Następny poziom, Godzilla: Król potworów). 

New Line Cinema przedstawia film wyprodukowany przez Petera Safrana w reżyserii Davida F. Sandberga pod tytułem
Shazam!  Gniew bogów,  którego międzynarodowa premiera odbędzie  się  15  grudnia  2022,  zaś  północnoamerykańska
– 21 grudnia 2022. W polskich kinach będzie można go zobaczyć od 22 grudnia 2022.

Materiał wideo: https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/shazam-zemsta-bogow

https://jesien2022.tvn-wbd.pl/wideo/shazam-zemsta-bogow
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ITVN

Kanały ITVN i ITVN Extra to propozycja najlepszej telewizyjnej rozrywki dla Polaków mieszkających za granicą! Na obu
antenach widzowie obejrzą najciekawsze seriale, programy i reality show z biblioteki TVN Warner Bros. Discovery. Stacje
są również dostępne w pakiecie TVN International w Playerze.

ITVN to kanał  z  najpopularniejszymi polskimi produkcjami,  dedykowany rodakom mieszkającym na obczyźnie.  Od lat
dostarcza  widzom  rozrywkę  na  najwyższym  poziomie.  Jesienią  na  antenie  zobaczymy  najważniejsze  premiery
nadchodzącego sezonu, m.in. seriale: „Herkules”, „Tajemnica zawodowa 2”, „Na Wspólnej”, rozrywkowe show: „Mam Talent!”,
„Top Model”, „Kuba Wojewódzki”, „Kuchenne rewolucje”, paradokumenty: „Zagadki losu” i „Opowieści małżeńskie” oraz nowe
sezony lubianych programów, m.in.: „Jestem z Polski”, „101 gadżetów motoryzacyjnych”, „Ach, ten ślub” czy „Nieoczywiste
miejsca”.

Natomiast ITVN Extra to stacja, której oferta programowa stanowi doskonałe uzupełnienie propozycji antenowych ITVN.
Widzowie  obejrzą  bowiem  najlepsze  i  najbardziej  popularne  programy  z  kanałów  tematycznych  TVN  Warner  Bros.
Discovery, m.in.: TLC, Food Network, Travel Channel, HGTV czy Discovery. Rodacy za granicą codziennie dostaną dawkę
wiedzy,  emocji  i  inspiracji  dzięki  filmom  dokumentalnym,  magazynom  dotyczącym  zdrowia,  gotowania,  wnętrz  oraz
pasjonującym produkcjom o niezwykłych ludziach, miejscach i wydarzeniach. Jesienią w programie stacji nie zabraknie
takich hitów, jak: „Kamperem przez świat”, „Usterka”, „Polowanie na ogród”, „Królowe życia”, „Rzeczy, których nie nauczył
mnie ojciec”, „Nauka jazdy”, „Wiza na miłość”, „Złomowisko” czy „Zwykłe rzeczy, niezwykłe wynalazki”. 

Oba kanały, dedykowane Polakom mieszkającym poza granicami kraju, można oglądać dzięki zagranicznym operatorom
w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, a w 19 krajach Europy poprzez platformę Player.pl.
Użytkownicy serwisu, w ramach pakietu TVN International, oprócz ITVN i ITVN Extra, mają również dostęp do oferty stacji
TVN24, szerokiej biblioteki tytułów TVN Warner Bros. Discovery i produkcji Player Original.

Emilia Waszkiewicz EMILIA_WASZKIEWICZ@DISCOVERY.COM
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