
Bankructwo dewelopera

Na ratunek nabywcom 
mieszkań

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce, aby nabywcy mieszkań de-
weloperskich byli lepiej chronieni. Z tego też powodu stworzył projekt nowej 
ustawy, który został już przyjęty przez komitet ekonomiczny Rady Ministrów. 
W skrócie chodzi o to, aby nabywcy nie stracili pieniędzy w przypadku, gdy de-
weloper zbankrutuje bądź przerwie budowę.

Ciąg dalszy na str. 3

Uwaga kierowcy

Dane z dowodu 
rejestracyjnego w smartfonach

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o kolejną usługę. To mPojazd - czyli od-
zwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu oraz in-
formacja o aktualnej polisie OC – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. 
Z usługi korzystać mogą wszyscy właściciele lub współwłaściciele pojazdów. 

Ciąg dalszy na str. 11

Pakiet zmian

Bezwzględna walka z pedofilią!
Za zgwałcenie dziecka pedo-

fil trafi do więzienia nawet na 
30 lat,   najbardziej zaburzo-
nym sprawcom grozić będzie 
bezwzględne dożywocie, ohyd-
ne zbrodnie pedofilskie nigdy 
nie będą się przedawniać, ko-
niec z karami „w zawiasach” 
dla zwyrodnialców, ochroną 
karną przed czynami pedofil-
skimi zostaną objęte dzieci do 
16. roku życia, a nie jak dziś 
do 15., a   w „rejestrze pedo-
filów” zostanie ujawniony za-
wód skazanych – to najważ-
niejsze rozwiązania dotyczące 
przestępstw pedofilskich za-
warte w przyjętym przez rząd 
projekcie wielkiej reformy Ko-
deksu karnego.

Podwyższenie granicy 
wieku, z którą związana 

jest ochrona dzieci
Obecna granica odpowiedzial-

ności karnej za czyny pedofilskie 
jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek 
ofiary, to 15. rok życia. Teraz zo-
stanie podwyższona do 16 lat. 
Tym samym poszerzony zostanie 
krąg dzieci, które będą korzystać 
z ochrony przed czynami pedofil-
skimi. Jednocześnie wprowadzo-
ny zostanie przepis, na mocy 
którego sąd będzie mógł odstąpić 
od wymierzenia kary lub nad-
zwyczajnie ją złagodzić, w przy-
padkach, gdy wiek sprawcy 
i ofiary będzie bardzo zbliżony, 

a okoliczności nie będą wskazy-
wać na zaistnienie przemocy 
i wykorzystywania seksualnego, 
lecz wspólne relacje.

Zgwałcenie dziecka nie 
będzie podlegać 
przedawnieniu

W obecnym stanie prawnym 
zbrodnia zgwałcenia dziecka po-
niżej lat 15 przedawnia się na 
ogólnych zasadach, czyli po 

upływie 20 lat  od czasu jej po-
pełnienia, a jeżeli w tym czasie 
wszczęto postępowanie – po 
upływie lat 30. Jak wskazuje 
praktyka wymiaru sprawiedli-
wości, w wielu przypadkach, 
zwłaszcza tam, gdzie do po-
krzywdzenia małoletniego doszło 
w bardzo młodym wieku, czas 
ten i tak okazuje się niewystar-
czający do pociągnięcia sprawcy 
do odpowiedzialności karnej. 

Najczęściej związane jest to 
z długotrwałą traumą ofiar tego 
rodzaju przestępczości, które de-
cyzję o ujawnieniu przestępstwa 
organom procesowym podejmu-
ją po wielu latach od popełnienia 
przestępstwa.    

Zaostrzenie kar za pedofilię
Dziś za zgwałcenie dziecka 

grozi kara od 3 do 15 lat pozba-
wienia wolności, a jeżeli sprawca 

działał ze szczególnym okrucień-
stwem – od 5 do 15 lat.   Projekt 
radykalnie podwyższa tę karę. 
Gwałcicielowi dziecka grozić bę-
dzie od 5 do 30 lat więzienia. 
A jeśli następstwem gwałtu bę-
dzie śmierć dziecka - kara doży-
wotniego pozbawienia wolności.

Zostają też podwyższone kary 
za seksualne wykorzystanie 
dzieci. Dziś wynoszą od 2 do 12 
lat więzienia. Zgodnie z projek-
tem – od 2 do 15 lat.  

Projekt dodatkowo wprowa-
dza szczególną podstawę do za-
ostrzenia odpowiedzialności wo-
bec sprawcy za przestępstwo 
seksualnego wykorzystania 
dziecka w sytuacji, gdy pozosta-
je ono pod pieczą sprawcy. W ta-
kiej sytuacji sąd będzie miał obo-
wiązek orzec karę pozbawienia 
wolności, przewidzianą za dany 
rodzaj przestępstwa, w wysoko-
ści nie mniejszej niż dolna grani-
ca kary zwiększona o połowę.

Kary bez „zawiasów”
Sprawcy brutalnych zbrodni 

pedofilskich nie będą mogli 
wyjść z więzienia na przedtermi-
nowe zwolnienie. Wobec spraw-
cy, który zgwałci i zabije dziecko, 
sąd, wymierzając karę pozbawie-
nia wolności, będzie mógł wyłą-
czyć w ogóle możliwość uzyska-
nia przez skazanego warunko-
wego zwolnienia z więzienia.

Ciąg dalszy na str. 3

Czytelnicy alarmują

Nowi „mieszkańcy” 
parku jasnogórskiego

– W parku im. Stanisława Staszica wprost zaroiło się od szczurów. Nic sobie 
nie robią z obecności ludzi. Paradują w biały dzień aż miło – alarmowali nasi 
czytelnicy. Sprawą zajął się już  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa UM. Obecnie trwa kilkuetapowa deratyzacja.

Ciąg dalszy na str. 3

Milionowa inwestycja

Ruszyła przebudowa 
Starego Rynku

Rozpoczęła się przebudowa najstarszego fragmentu naszego miasta 
– Starego Rynku. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego ro-
ku. Inwestycja pochłonie blisko 24 miliony złotych. Na ten cel udało 
się jednak pozyskać środki zewnętrzne.

Ciąg dalszy na str. 5
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Pakiet zmian

Bezwzględna walka z pedofilią!
Dokończenie ze str. 1

Bezwzględnie dożywocie
Kara dożywotniego więzienia 

dla najbardziej zaburzonych i nie-
bezpiecznych sprawców nie może 
być jedynie sankcją na papierze, 
bo sprawcy wychodzą na przedter-
minowe zwolnienia. Projekt wpro-
wadza możliwość orzeczenia real-
nego dożywocie dla zwyrodnial-
ców, którzy na skutek gwałtu do-
prowadzili do śmierci dziecka. Sąd 
będzie uprawniony do orzeczenia, 
że w żadnym wypadku nie będą 
oni mogli skorzystać z warunko-
wego zwolnienia z więzienia.

Zawód sprawcy  
w „rejestrze pedofilów”
Poszerzony zostanie zakres 

informacji ujawnianych w tzw. 
rejestrze pedofilów. Projekt 
przewiduje uzupełnienie Reje-
stru Sprawców Przestępstw na 
Tle Seksualnym o zawód wy-
uczony i wykonywany przez 
sprawcę w momencie popełnie-
nia przestępstwa. Usprawni to 
pracę organów ścigania,   wzbo-
gacając zakres danych służą-
cych do profilowania (typowa-
nia) sprawców przestępstw na 
tle seksualnym.   Zwiększy to 

również skuteczność działań 
mających na celu zapobieganie 
i wykrywanie tej kategorii prze-
stępstw. Uzupełnienie rejestru 
o zawód, w powiązaniu z dostę-
pem do policyjnej mapy zagro-
żeń przestępstwami na tle sek-
sualnym, przyczyni się również 
do tego, by wszyscy rodzice 
mogli z większym spokojem 
myśleć o bezpieczeństwie swo-
ich dzieci.

Projekt skierowano do dal-
szych prac w komisji ustawo-
dawczej. 

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Bankructwo dewelopera

Na ratunek 
nabywcom mieszkań

Dokończenie ze str. 1
– Dziś sytuacja 

wygląda tak, że je-
śli firma upadnie 
albo zaprzestanie 
budowy, to ryzyko 
ponosi konsu-
ment. Uważamy, 
że ryzyko niepo-
wodzenia inwesty-
cji jest ryzykiem 
biznesowym, więc 
ten akcent powi-
nien zostać prze-
niesiony w kie-
runku branży – 
oceniła w rozmo-
wie z PAP Dorota 
Karczewska, wice-
prezes UOKiK. Dlatego też 
UOKiK proponuje „stworzenie 
całościowego, domkniętego 
systemu ochrony konsumenta 
i bezpiecznego rynku dewelo-
perskiego” i powołanie Dewe-
loperskiego Funduszu Gwa-
rancyjnego, do którego składki 
odprowadzaliby wszyscy dewe-
loperzy. Ich wysokość byłaby 
zależna od rodzaju prowadzo-
nego rachunku: dla rachunku 
zamkniętego składki mają wy-
nosić maksymalnie do 1 proc. 
wartości mieszkania, a dla ra-
chunku otwartego do 5 proc. 
W rzeczywistości mają być jed-
nak dużo niższe. 

Z szacunków wynika, że dla 
otwartych rachunków stawka 
nie powinna przekroczyć 1 
proc., a dla zamkniętych 0,2 
proc. –  To bank będzie odpo-
wiedzialny za przeniesienie 
składki do Funduszu i dopiero 
gdy deweloper opłaci składkę, 
będzie mógł uruchomić kolej-
ną transzę na budowę. Wypła-
ty te będą powiązane z postę-
pami w budowie, bo teraz jest 
tak, że wypłatę poszczególnych 
transz regulują umowy pomię-
dzy deweloperem i konsumen-
tem, a one mogą wyglądać bar-
dzo różnie. Często nawet za 
dziurę w ziemi konsument mo-
że płacić 60-90 proc. ceny 
mieszkania – wyjaśniła Dorota 
Karczewska.

Poza tym w momencie ban-
kructwa, zaprzestanie budowy 
czy odstąpienie przez konsu-

menta od umowy, wynikające 
z niedopełnienia obowiązków 
przez dewelopera, Fundusz 
Deweloperski pokryłby wszyst-
kie straty poniesione przez 
konsumentów. Jak dodała 
Karczewska, system ochrony 
nabywców jest całościowy m.
in. dzięki temu, że Fundusz 
zadziała także w sytuacji, gdy 
upadnie bank, który prowadzi 
rachunek powierniczy. - Dziś 
klient otrzymałby z Bankowe-
go Funduszu Gwarancyjnego 
zwrot wpłat do 100 tys. euro, 
a dzięki funduszowi dewelo-
perskiemu otrzyma wszystko, 
co wpłaci. Projekt przewiduje 
odpowiedni mechanizm zwra-
cania konsumentom wpłaco-
nych kwot - powiedziała Kar-
czewska.

Temat wywołał spore kon-
trowersje, bo zdaniem wielu 
deweloperów składki na fun-
dusz są za wysokie i wpłyną na 
wzrost cen mieszkań. Pojawiły 
się też obawy, że deweloperzy 
przerzucą składkę do Fundu-
szu na klientów. Zdaniem Kar-
czewskiej nawet, gdyby tak się 
stało to wzrost cen nie będzie 
drastyczny, a nabywcy i tak 
będą wygrani, bo za niewielki 
procent wartości mieszkania 
zyskają spokój i będą w pełni 
chronieni. 

Wiceprezes UOKiK chciała-
bym, aby rozwiązania zawarte 
w przygotowanej ustawie zo-
stały uchwalone jeszcze w tej 
kadencji. 

Katarzyna Gwara

Czytelnicy alarmują

Nowi „mieszkańcy” parku 
jasnogórskiego

Dokończenie ze str. 1
Parki podjasnogórskie są 

chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców i turystów – bo i 
przysiąść jest gdzie, i odpocząć, 
są też zbiorniki wodne, a także 
plac zabaw dla najmłodszych. 
Niestety sielankowy obraz w 
ostatnim czasie skutecznie 
psują... paradujące gryzonie, 
które szczególnie upodobały 
sobie rejon zbiorników wod-
nych. - Dawniej owszem może i 
było je widać, ale tylko wieczo-
rem, albo w nocy. Teraz space-
rują w ciągu dnia – podkreślali 
częstochowianie. I być może 
niektórzy uważają, że to cał-
kiem przyjazne i towarzyskie 
stworzonka, jednak... mogą 
roznosić różne choroby, w tym 
na przykład wściekliznę. Spra-
wę zgłosiliśmy do częstochow-
skiego urzędu miasta. 

– Po otrzymaniu informacji o 
pojawieniu się szczurów na te-
renie parku im. Stanisława 
Staszica w rejonie zbiornika 
wodnego Wydział Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
podjął natychmiastowe działa-
nia w celu sprawdzenia sytu-
acji w terenie – mówi Andrzej 
Szczerba, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa UM. – Po po-
twierdzeniu występowania gry-
zoni niezwłocznie rozpoczęto 
poszukiwania profesjonalnej 
firmy zajmującej się deratyza-
cją. Rozesłano zapytania do 

kilku wykonawców. Po uzy-
skaniu oferty spełniającej wa-
runki zapytania natychmiast 
przystąpiono do zwalczania 
szczurów – dodaje Andrzej 
Szczerba.

Obecnie trwa kilkuetapowa 
deratyzacja na terenie parku w 
rejonie zbiornika wodnego. Te-
ren został oznakowany.  Prace 
wykonuje firma Radpol z sie-
dzibą we Wrocławiu posiadają-
ca duże doświadczenie w dera-
tyzacji na terenach publicz-
nych. Ich zakończenie zapla-
nowano na 3 czerwca.

Katarzyna Gwara



Kamienica Polska

Rozśpiewać świat
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Nie przegap 

Bilety do teatru za...  350 groszy

AKTUALNOŚCI

Uroczystości USC Częstochowa

Od ponad pół wieku razem

Młodzi wykonawcy ze 
szkół podstawowych i gimna-
zjów wystąpią podczas fina-
łowego koncertu kolejnej 
edycji konkursu piosenek 
Agnieszki Osieckiej, który 
odbędzie się 19 maja w Ka-
mienicy Polskiej.

Konkurs Piosenek Agnieszki 
Osieckiej „Rozśpiewać świat” w 
Kamienicy Polskiej jest organizo-
wany od 15 lat. W ramach tego 
wydarzenia młodzi wykonawcy 
ze szkół podstawowych i gimna-
zjów mierzą się z twórczością 
polskiej poetki i autorki tekstów 
– Agnieszki Osieckiej. 

– Ze względu na duże zainte-
resowanie i wysoki poziom im-

preza staje się wydarzeniem w 
regionie. W tym roku uczestni-
ków konkursu będzie oceniać 
jury pod przewodnictwem Kry-
styny Maciejewskiej i Renaty Za-
rębskiej – mówi Magdalena Mu-
chla ze Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Kamienicy 
Polskiej. 

– Koncert finałowy tego kon-
kursu, który odbędzie się w nie-
dzielę – 19 maja, jest otwartą im-
prezą muzyczną, na którą zapra-
szamy wszystkich fanów, zarów-
no piosenek Osieckiej, jak i talen-
tu aktorki i piosenkarki, Renaty 
Zarębskiej, która uświetni swoją 
obecnością ten koncert – podsu-
mowuje Magdalena Muchla.

Katarzyna Gwara

Po raz piąty świętować bę-
dziemy Dzień Teatru Pu-
blicznego. W tym roku w ak-
cji „Bilety do teatru za  350 
groszy” organizowanej 
przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego 
udział weźmie ponad 100 te-
atrów z kilkudziesięciu pol-
skich miast! Wśród nich bę-
dzie oczywiście częstochow-
ski Teatr im. Adama Mickie-
wicza.

W ramach akcji częstochow-
ski teatr 22 maja zaprezentuje 
spektakl „Czyż nie dobija się 
koni”   w reżyserii Magdaleny 
Piekorz. Samą sprzedaż bile-

tów za 350 groszy zaplanowa-
no natomiast na sobotę, 18 
maja. Rozpocznie się ona o go-
dzinie 10.00.  Liczba miejsc 
jest oczywiście ograniczona, 
jednak częstochowski teatr dla 
wszystkich, którym nie uda się 
kupić biletu za 350 groszy, 
przygotował niespodziankę.

Przy tej okazji przypomina-
my, że jedna osoba może kupić 
tylko dwa bilety. Uprawniają 
one wyłącznie obejrzenia spek-
taklu „Czyż nie dobija się ko-
ni?” prezentowanego 22 maja o 
godzinie 18.00. Teatr nie pro-
wadzi rezerwacji na to przed-
stawienie – wejściówki można 
nabyć wyłącznie w kasie. 

Pozostałe spektakle „Czyż 
nie dobija się koni?” w regular-
nej cenie zaplanowano na 23 
maja (czwartek) o godz. 19.00  
oraz  13 i 14 czerwca (czwar-
tek, piątek) o godz. 19.00.

Ważnym aspektem tegorocz-
nej akcji będzie próba pogłę-
bienia wiedzy o tym, jakie 
czynniki wpływają na sukces 
teatru. Na to pytanie spróbuje 
odpowiedzieć pilotażowe bada-
nie w formie ankiety interneto-
wej, które wystartuje również 
18 maja. Ankieta dostępna bę-
dzie na stronie  www.ocente-
atr.pl  oraz na stronach te-
atrów biorących udział w akcji.

Katarzyna Gwara

Dzień Teatru Publicznego i akcja „Bilet do teatru za grosze” to 
nie tylko ukłon w stronę widzów, dla których czynimy teatr bar-
dziej dostępnym, ale też próba zwrócenia uwagi, że teatry działają-
ce w określonych warunkach, miejscach i społecznościach tworzą 
wielką, wyjątkową w skali świata, sieć. W Polsce działa obecnie 
121 teatrów publicznych, które coraz częściej stają się przestrze-
niami debaty, miejscami, w których prowadzone są aktywności 
społeczne, obywatelskie i edukacyjne. To wykracza daleko poza 
autonomię artystyczną i lokalność.

Pomysł akcji „Bilet do teatru za grosze” zrodził się w 2015 roku, 
kiedy teatr publiczny w Polsce świętował 250-lecie istnienia. Majo-
we wydarzenie, w które zaangażowało się wówczas 100 teatrów 
publicznych z całej Polski, było jednym z najważniejszych punk-
tów obchodów. Na widowniach zasiadło blisko 50 tysięcy widzów 
– także, a może przede wszystkim, tych, którzy do teatru zagląda-
ją rzadko lub wcale.

Szczegółowe informacje na temat akcji oraz wszystkich spekta-
kli „granych za grosze” znajduje się na stronie  www.dzienteatru-
publicznego.pl.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Teatralny im. Zbignie-
wa Raszewskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Akcja „Bilet do teatru za 350 groszy” finansowana jest 
z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Częstochowa ma szczęście 
do długich związków małżeń-
skich. Jubileusz Złotych Go-
dów świętowało kolejnych 19 
par. Wszystkie sakramentalne 
„tak” powiedziała sobie ponad 
50 lat temu. Jedna para w mał-
żeństwie jest aż 66 lat!

Uroczystości związane z jubi-
leuszem 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego odbyły się tradycyjnie 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Częstochowie. Nie zabrakło 
wspólnego toastu, życzeń od bli-
skich, rodzin, a także prezyden-
ta miasta Krzysztofa Matyjasz-
czyka, jego zastępcy Ryszarda 
Stefaniaka oraz kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Rafała 
Bednarza. – Od momentu, gdy 
związaliście się węzłem małżeń-
skim ślubując sobie miłość, 
wierność i szacunek małżeński 
minęło wiele lat. Przyrzeczenia, 
jak widać, dotrzymaliście – mó-
wił do zebranych Rafał Bednarz. 
– W tym czasie otaczająca was 
rzeczywistość zmieniła się nie do 
poznania. Przyszło wam żyć 
w czasach przełomów, pojawia-
nia się i znikania całych syste-
mów politycznych, lotów w ko-

smos... Można rzecz, że świat 
zaczął się kręcić szybciej, wiro-
wać, a niektórzy uważają, że na-
wet wariować. Ale jedno pozo-
stało stałe – wasza miłość. Prze-
żyliście ze sobą wiele pięknych, 
radosnych chwil, chociaż na 
pewno bywały też momenty 
trudne, smutne, takie, w któ-
rych trzeba było razem stawić 
czoła rozmaitym problemom. 
Jesteście wzorem dla innych 
par, szczególnie tych, które dziś 
decydują się na zawarcie mał-
żeństwa – zaznaczał. 

Wszyscy dostojni jubilaci 
otrzymali medale Prezydenta RP 
„Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”. To ustanowione w 1960 
roku odznaczenie nadawane jest 

osobom, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeńskim.

Katarzyna Gwara

JUBILACI:
Teresa i Henryk Grabarowie  

 – 51
Irena i Mieczysław Heluszkowie 

 – 51
Elżbieta i Andrzej Koryńscy – 57
Barbara i Marian Korkusowie  

 – 51
Kazimiera i Stanisław 

Kaczmarkowie  – 51
Janina i Marian Kluźniakowie 

 – 51
Joanna i Janusz Kowalscy  – 51
Janina i Józef Kulawieccy  – 66
Dorota i Józef Kuletowie – 52
Urszula i Jerzy Lisowscy  – 51
Zofia i Henryk Muchowie  – 51
Emilia i Teodor Molendowie – 51
Teresa i Roman 

Matyjaszczykowie  – 51
Barbara i Jan Majorczykowie  

 – 51
Helena i Tadeusz Magdziarzowie 

 – 51
Helena i Wiesław Makuchowie 

 – 57
Maria i Rafał Mazurowie  – 51
Teresa i Stefan Okoniewscy  – 51
Zofia i Andrzej Zielonka  – 51

http://www.ocenteatr.pl/
http://www.ocenteatr.pl/
http://www.dzienteatrupublicznego.pl/#2019
http://www.dzienteatrupublicznego.pl/#2019
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Milionowa inwestycja

Ruszyła 
przebudowa 

Starego 
Rynku

Dokończenie ze str. 1
Jednym z najważniejszych elementów Stare-

go Rynku będzie szklany pawilon (nawet kon-
strukcja będzie ze szkła, a nie ze stali), który 
powstanie dla potrzeb Muzeum Archeologicz-
no-Historycznego. Zastosowanie szkła i paneli 
lustrzanych ma tworzyć wrażenie lekkości po-
przez liczne odbicia zabytkowych pierzei. Poza 
tym wyeksponowana zostanie część podziem-
na, gdzie zobaczymy to, co do tej pory udało się 
odkryć archeologom – między innymi funda-
menty dawnego ratusza. To również w tym 
miejscu znajdzie się część usługowa, kawiarnią 
i toaletami publicznymi. Do tego będzie sporo 
zieleni, nowoczesna fontanna, a także miejsce 
do wypoczynku i rekreacji. 

Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez 
na terenie Starego Rynku pełnić będą schody 
prowadzące do muzeum. Całość mają dopełnić 
balansujące rzeźby w formie teatru przedsta-
wiające sceny z historii miasta. Przy okazji re-
alizacji prac, zmieni się również oblicze niektó-
rych okolicznych ulic. 

Inwestycję realizuje konsorcjum składające 
się z trzech lokalnych firm – Zakład Remonto-
wo-Budowlano-Instalatorski „Budo-Max” 
z Częstochowy, FUH Maciej Dobosz z Krzepic 
i Żelbet Montex z Częstochowy. 

Pochłonie ona 23 miliony 889 tysięcy zło-
tych. Ponad 16 milionów to dofinansowanie 
unijne, a blisko 2 miliony pochodzić będą z bu-
dżetu państwa. Zakończenie prac zaplanowano 
na czerwiec przyszłego roku. 

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Czepkowanie na UJD

… by cierpiącym 
powrócić nadzieję...
42 osób uczestniczyło w cere-

monii czepkowania studentów I 
roku pielęgniarstwa. Uroczy-
stość połączona była z przekaza-
niem Pracowni Umiejętności Pie-
lęgniarskich 

– Czepkowanie to ceremoniał, 
który jest symbolem pierwszego 
stopnia wtajemniczenia do zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza, a zara-
zem wprowadza studentów pielę-
gniarstwa w kolejny etap uzyska-
nia zawodu  –  wyjaśnia dr Iwona 
Markiewicz, kierownik Zakładu 
Pielęgniarstwa. - Czepek symboli-
zuje pokorę i gotowość niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi – 
dodaje.

Po ceremonii czepkowania odby-
ła się uroczystość otwarcia Pracow-
ni Umiejętności Pielęgniarskich. 
Znajduje się ona w budynku Wy-
działu Matematyczno-Przyrodni-
czego przy al. Armii Krajowej 
13/15. Prace związane z budową 
pracowni rozpoczęły się w drugim 
kwartale 2018 (a zakończyły pod 
koniec 2018 roku). - W ramach 
projektu zrealizowano roboty bu-
dowlane polegające na przebudo-
wie pomieszczeń Pracownia Umie-
jętności Pielęgniarskich, szatni, to-
alet, na kwotę ponad 376 tysięcy zł 
stanowiących wkład własny Uni-
wersytetu – mówi Marek Makow-
ski, rzecznik prasowy UJD w Czę-
stochowie. - Wyposażenie medycz-
ne i meblowe obejmowało m.in. me-

ble i wyposażenie medyczne tj. łóż-
ka szpitalne, rehabilitacyjne, nie-
mowlęce, noworodkowe, materace, 
szafki przyłóżkowe, parawany, wóz-
ki reanimacyjne; urządzenia me-
dyczne – takie jak: lampy zabiego-
we, pompy, inhalatory, aparat 
EKG, ciśnieniomierze, pulsoksy-
metry, wagi, narzędzia chirurgicz-
ne, medyczny sprzęt pomocniczy: 
wózek inwalidzki, zestawy do nauki 
przenoszenia pacjentów, rolki i ze-
stawy; modele anatomiczne: fanto-
my człowieka, torsy, modele skóry, 
modele szkieletu człowieka, modele 
narządów wewnętrznych – wylicza 
Marek Makowski. W sumie na wy-
posażenie medyczne i meble wyda-
no milion złotych – środki pocho-
dziły z dotacji celowej Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 
Częstochowie kształci studentów 
pielęgniarstwa od roku akademic-
kiego 2017/2018 (od dwóch lat). Są 
to studia I stopnia (studia stacjo-
narne). Łącznie na kierunku pro-
wadzonym przez Wydział Matema-
tyczno-Przyrodniczy kształci się ok. 
90 studentek i studentów. Często-
chowska uczelnia od kilku lat 
kształci studentów również na in-
nych kierunkach medycznych. 
Wśród nich wymienić można: diete-
tykę (stud. I stopnia), fizjoterapię 
(studia jednolite magisterskie) i ko-
smetologię (stud. I stopnia).

Katarzyna Gwara

Wstęp bezpłatny 

Noc 
muzeów

Przed nami kolejna odsłona „Nocy 
Muzeów”. W naszym mieście w ra-
mach akcji będzie można za darmo od-
wiedzić placówki Muzeum Częstochow-
skiego i wziąć udział w specjalnie zapla-
nowanych na tę okazję wydarzeniach.   
W tym roku noc muzealnych atrakcji 
odbędzie się 18 maja – rozpocznie się o 
godzinie 18.00 i potrwa do północy.   

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Ber-
linie w 1997 roku. Pomysł wkrótce pod-
chwyciły inne miasta w całej Europie. Pod-
czas tej wyjątkowej nocy liczba gości odwie-
dzających placówki muzealne, sale wysta-
wowe czy galerie znacząco wzrasta w sto-
sunku do zwykłych dni. Dogodna pora – 
późnowieczorne godziny w weekend – spra-
wia, że wiele osób właśnie wtedy korzysta z 
okazji, aby zapoznać się z ofertą wysta-
wienniczą swoich lokalnych muzeów, a 
przez to lepiej poznać swoją miejscowość, 
jej dzieje i dziedzictwo kulturowe zgroma-
dzone w postaci muzealnych eksponatów 
czy dzieł sztuki. Pierwszym polskim mia-
stem, w którym zorganizowano Noc Muze-
ów, był Poznań – miało to miejsce w 2003 
roku. Od lat akcję organizuje także Mu-
zeum Częstochowskie.   

Podczas Nocy Muzeów swoje podwoje 
otworzą: Ratusz, Galeria Dobrej Sztuki, Pa-
wilon Wystawowy, Zagroda Włościańska, 
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Dom Po-
ezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej, Ka-
mienica Mieszczańska – Muzeum Żydów 
Częstochowian oraz Rezerwat Archeolo-
giczny. Częstochowianie poza samym zwie-
dzaniem mogą liczyć na moc dodatkowych 
atrakcji. Wstęp na wydarzenia Nocy Mu-
zeów jest wolny.

Katarzyna Gwara

Myszków

Wyszedł z pracy 
i ślad po nim 

zaginął
Myszkowscy po-

licjanci poszukują 
zaginionego Zbi-
gniewa Jagusiak. 
Jak ustalono, męż-
czyzna ostatni raz 
był widziany 7 ma-
ja w godzinach po-
rannych w Żar-
kach na ulicy 
Myszkowsk i e j . 
Osoby posiadające 
jakiekolwiek infor-
macje o miejscu 
pobytu zaginione-
go, proszone są 
o kontakt z poli-
cjantami pod nr 
alarmowym 112.

55-letni Zbigniew 
Jagusiak jest mieszkańcem 
Gniazdowa. Mężczyzna  zagi-
nął  we wtorek, 7 maja. Wy-
szedł z pracy, ale do domu nie 
dotarł. Ostatni raz był widzia-
ny w Żarkach na ulicy Mysz-
kowskiej.

Rysopis zaginionego: 
wzrost ok 175 cm; sylwetka - 
szczupła; włosy - szpakowate, 
krótkie; oczy - niebieskie; 
uszy - normalne; nos - nor-
malny.  Znaki szczególne:  nie 
posiada

Ubiór zaginionego: ubrany 
w kurtkę koloru czarnego 

z biało-czerwonym paskiem; 
spodnie typu jeans koloru gra-
natowego; buty brązowe, zam-
szowe; miał przy sobie torbę 
na pasku koloru zielonego.

Każdy, kto posiada jakie-
kolwiek informacje na temat 
miejsca pobytu zaginionego, 
proszony jest o kontakt z Ze-
społem do Spraw Poszuki-
wań i Identyfikacji Osób Wy-
działu Kryminalnego KPP 
Myszków - tel. kontaktowy 
34-315-32-85  lub z najbliż-
szą jednostką policji  - numer 
telefonu alarmowego  112.

Katarzyna Gwara

6 – 9 czerwca

Hot Jazz Spring
Melomani powinni zarezer-

wować sobie czas w dniach od 
6 do 9 czerwca. Wtedy to Czę-
stochowa ponownie stanie się 
mekką muzyków grających 
dixieland, swing, gypsy jazz czy 
bluesa. Będzie można posłuchać 
m.in. grających razem Scotta 
Hamiltona, Wojciecha Karolaka 
i Wojtka Kamińskiego czy stan-
dardów Gershwina w wersji Wal-
demara Malickiego. Czeka nas 
kilka atrakcji plenerowych – 
m.in. pierwszy jazzowy piknik 
na … ul. Jazzowej.

W czwartek, 6 czerwca, organi-
zatorzy zaplanowali festiwalową 
rozgrzewkę – w klubie „Five 
O’Clock” przy naszej Filharmonii 
wystąpi  „Smooth Gentelman”, 
którego motorem jest Bartłomiej 
Szopiński, znany wcześniej z „Bo-
ogie Boys”. Dzień później, w pią-
tek, 7 czerwca o godz. 18.00 na-
wet przypadkowi przechodnie – za 
sprawą  Parady Nowoorleańskiej  
maszerującej od „Biegana” do Fil-
harmonii – dowiedzą się, że o tej 
porze roku tu obowiązkowo gra 
się jazz. 

– Godzinę później w sali koncer-
towej wystąpi  „Ida Zalewska Qu-
artet”  – zaprezentuje repertuar 
śpiewany dekady temu przez le-
gendarną Billie Holiday. Tadeusz 
Ehrhardt-Orgielewski za swoje za-
sługi artystyczne i popularyzator-
skie odbierze Honorowego Swingu-
jącego Kruka, a potem wystąpi w 
supergrupie złożonej z dumnych 

posiadaczy tych statuetek, przy-
znanych podczas poprzednich 
edycji festiwalu – wylicza Marcin 
Breczko z biura prasowego magi-
stratu. 

Na jednej scenie zagrają więc – 
obok lidera „Five O’Clock Orche-
stra” – m.in. saksofonista  Scott 
Hamilton (główna gwiazda zeszło-
rocznego Hot Jazz Spring), klawi-
szowiec  Wojciech Karolak, piani-
sta  Wojtek Kamiński, perkusista  
Trevor Richards. Wieczór to zwy-
czajowo kameralne koncerty i  jam 
sessions  w klubie festiwalowym – 
o godz. 22.00 akustyczne, swingu-
jące frazy, przywołujące Paryż ery 
Django Reinhardta zagra „Siergiej 
Wowkotrub Gyspy Swing Quar-
tet”, a dzień zakończy wspólne 
„jammowanie”.     

Sobotę, 8 czerwca, rozpocznie ja-
zz w plenerze –   między godz. 15.00 
a 18.00 Alejami przemaszeruje  „Le-
liwa Jazz Band”, grając zanurzone 
w tradycji zespołów Louisa Arm-
stronga „Hot Five” i „Hot Seven” 
standardy lat 20. i 30. - Standardów 
z pewnością nie zabraknie też pod-
czas koncertu słynącego z ogromne-
go poczucia humoru  Waldemara 
Malickiego  o godz. 19.00 w Filhar-
monii. Sala koncertowa rozbrzmi 
muzyką George’a Gershwina, a zna-
nego m.in. dzięki niezliczonym pro-
gramom telewizyjnym pianistę 
wesprą częstochowscy filharmonicy 
pod batutą  Adama Klocka. Późny 
wieczór w klubie „Five O’Clock” 
znowu upłynie pod znakiem  jam 
session  i występu zespołu Tade-

usza Ehrhardta-Orgielewskiego – 
zapowiada Marcin Breczko.

W niedzielę, 9 czerwca, festiwa-
lowa nowość, czyli  muzyczny pik-
nik na ul. Jazzowej  na Stradomiu 
przy muzyce aż trzech formacji. Fi-
nałowy koncert festiwalu rozpocz-
nie się o godz. 17.00 w Filharmo-
nii. - Wystąpi pochodzący z Anglii  
Neil Wilde, od ponad czterech de-
kad zabawiający publiczność na 
całym świecie swoim żywiołowym 
boogie-woogie, granym nieraz z po-
mocą nóg, łokci, a nawet… wiesza-
ków czy wałków malarskich. Go-
ściowi będzie towarzyszyć znana 
częstochowskiej publiczności gru-
pa  „Forsal”  z Jakubem Koniecz-
ko na harmonijce. Na sam finał 
wystąpi międzynarodowy skład  
„The Sazerac Swingers”  z woka-
listką i tancerką  Emily Rault  na 
pierwszym planie – podkreśla 
Marcin Breczko.

Dyrektorem 15. Hot Jazz Spring 
jest Ireneusz   Kozera, a dyrekto-
rem artystycznym – Tadeusz Eh-
rhardt-Orgielewski. Organizato-
rem jest Polskie Stowarzyszenie 
Jazzu Tradycyjnego, a współorga-
nizatorem – Filharmonia Często-
chowska. Bilety na koncerty w Fil-
harmonii będzie można kupić w jej 
kasie albo online na stronie  ht-
tps://filharmonia.com.pl  Wej-
ściówki na wieczorne, klubowe 
koncerty dostępne będą w klubie 
„Five O’Clock”. O historii festiwalu   
można przeczytać na  www.hotja-
zzspring.eu 

oprac. Katarzyna Gwara

https://filharmonia.com.pl/
https://filharmonia.com.pl/
http://www.hotjazzspring.eu/
http://www.hotjazzspring.eu/


Nowe rozwiązanie KAS

Program Ostrzegania Przedsiębiorców
Krajowa Administracja 

Skarbowa wdraża Program 
Ostrzegania Przedsiębior-
ców. To rozwiązanie, które 
ma służyć ochronie intere-
sów uczciwie działających 
podmiotów. Jego celem bę-
dzie zabezpieczenie przed-
siębiorców przed nieświado-
mym uczestnictwem w oszu-
stwie podatkowym – tzw. ka-
ruzeli podatkowej. 

Zgodnie z założeniami POP, 
Krajowa Administracja Skarbo-
wa będzie dzielić się swoimi in-
formacjami oraz wynikami 
analiz, co pomoże podmiotom 
gospodarczym lepiej identyfiko-
wać ryzykowne transakcje. Po-
nadto dzięki temu podmioty 
unikną nieświadomego udziału 
w oszustwie z wykorzystaniem 
konstrukcji podatku VAT. Pro-
gram będzie mieć charakter 
bezpośredniej komunikacji po-
między administracją a przed-

siębiorcami. Tego typu rozwią-
zanie posiada rekomendację 
Komisji Europejskiej i jest sto-
sowane również w innych kra-
jach Unii. -KAS będzie kierować 
pisemne ostrzeżenie o wystąpie-
niu ryzyka w łańcuchu dostaw 
wraz z rekomendacją zastoso-
wania Mechanizmu Podzielonej 
Płatności przy zapłacie na rzecz 
konkretnego kontrahenta. 
Ostrzeżenie takie będzie wysyła-
ne do indywidualnych podmio-
tów, po przeprowadzeniu wnikli-
wej analizy danych, którymi 
dysponuje KAS. Działanie to nie 
będzie ingerencją w kontakty 
handlowe ani w dobór kontra-
hentów. Naszym celem jest po-
informowanie przedsiębiorcy o 
istniejącym zagrożeniu nieświa-
domego udziału (jako bufor) w 
oszustwie karuzelowym. Chce-
my stworzyć system wczesnego 
ostrzegania uczciwych przedsię-
biorców. Po otrzymaniu sygnału 
od nas będą oni mogli podjąć 

odpowiednie działania aby zwe-
ryfikować rzetelność swoich 
kontrahentów i zabezpieczyć się 
przed skutkami uczestnictwa w 
nielegalnym procederze – wyja-
śnia zastępca Szefa KAS Paweł 
Cybulski. 

Konstrukcji podatku VAT 
a wyłudzenia

Czym jest oszustwo podat-
kowe? To nic innego jak unik-
nięcie opodatkowana lub też 
zmniejszenie jego wysokości 
umyślnie, a nie przez przypad-
kowy błąd – ten może zdarzyć 
się każdemu, zwłaszcza oso-
bie, która prowadzi działalność 
gospodarczą. -Za oszustwami 
najczęściej stoją dobrze zorga-
nizowane grupy przestępcze, 
które tworzą rozbudowane sie-
ci powiązań gospodarczych i 
osobowych. Oszustwo na dużą 
skalę ma najczęściej formę ka-
ruzeli podatkowej. Do oszu-
kańczego działania jego orga-

nizatorzy zwykle wykorzystują 
od kilku do kilkunastu firm. 
Nierzadko są to uczciwie dzia-
łający przedsiębiorcy, na ogół 
osoby nieuważne lub nieświa-
dome konsekwencji, zachęco-
ne „łatwym zyskiem” lub 
atrakcyjnymi okolicznościami 
transakcji. Przestępcy próbują 
uwiarygodnić w ten sposób 
swoją działalność i utrudnić 
odkrycie oszustwa. Kiedy osią-
gną swój cel – wyłudzenie pie-
niędzy z budżetu państwa – 
zwykle szybko znikają z rynku 
– wyjaśnia Krajowa Admini-
stracja Skarbowa. Budżet Pań-
stwa jest jedną z ofiar oszustw 
karuzelowych. To właśnie z 
niego wyłudzane są najczęściej 
ogromne kwoty. Poszkodowa-
nymi są także uczciwi podatni-
cy, ponieważ to oni ponoszą 
konsekwencje zaburzenia 
zdrowej konkurencji na rynku 
towarów używanych do 
oszustw karuzelowych. 

VAT a przestępstwa 
Unijne zasady o swobodnym 

przepływie towarów mówią ja-
sno, że ich dostawa między kra-
jami Unii Europejskiej jest opo-
datkowana stawką 0% VAT. 
Straty w przychodach budżetu 
państwa biorą się zatem przede 
wszystkim z unikania płacenia 
VAT od nabyć wewnątrzwspólno-
towych towarów (WNT) i ich 
sprzedaży przez zaangażowanie 
w proceder tzw. znikających po-
datników oraz wyłudzania zwro-
tu VAT w związku z rzekomymi 
dostawami wewnątrzwspólnoto-
wymi (WDT). -Najbardziej za-
awansowane są oszustwa o cha-
rakterze karuzelowym, w któ-
rych występują elementy uchyla-
nia się od zapłaty należnego VAT 
lub uzyskania nieuprawnionego 
zwrotu VAT. Może on być bardzo 
wysoki, zwłaszcza przy stosun-
kowo niewielkich nakładach fi-
nansowych oszustów – wyjaśnia 
Ministerstwo Finansów. 

Stronę opracowała: Paula Nogaj

Terminy na dzień 2019-05-20:

2019-05-20 Wpłata na PFRON 
Wpłata na PFRON za kwiecień 2019 r.

2019-05-20 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2019 r.

2019-05-20 Podatek PIT 
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwiecień 2019 r.

2019-05-20 Podatek dochodowy 
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy za kwiecień 2019 r.

2019-05-20 Podatek CIT 
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2019 r.

2019-05-20 Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 updof pobranych zaliczek na podatek dochodowy  
(np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego za kwiecień 2019 r.

Kalendarz przedsiębiorcy

Już od 1 maja

Podatnicy mogą stosować 
kasy fiskalne on-line

Kasy fiskalne on-line to 
urządzenia, których zada-
niem jest przesyłanie da-
nych o rejestrowanej sprze-
daży do systemu teleinfor-
matycznego, prowadzonego 
przez Szefa Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej. Wprowa-
dzenie kas ma na celu 
uszczelnienie podatku od to-
warów i usług na ostatnim 
etapie obrotu, czyli sprzeda-
ży detalicznej.

Ministerstwo zapowiada, że 
zakup kas on-line ma być 
w części refundowany. Kwota 
refundacji na chwilę obecną 
wynosi 700 zł. Stare kasy reje-
strujące z elektronicznym i pa-
pierowym zapisem kopii będą 
stopniowo wycofywane z rynku 
w wyniku naturalnej wymiany 
na nowe urządzenia. 

Nowy system będzie odbierał 
i gromadził dane z kas w celach 
analitycznych i kontrolnych, 

a otrzymywanie i gromadzenie 
danych z kas on-line pozwoli 
na monitorowanie bieżącej 
sprzedaży podatnika, przez co 
będzie sprzyjać uczciwej kon-
kurencji i pozwoli przeciwdzia-
łać zjawisku szarej strefy. 

– Wprowadzenie kas on-line 
co do zasady nie nakłada obo-
wiązku wymiany dotychczas 
używanych kas rejestrujących 
na kasy on-line. Wyjątkiem są 
niektóre branże, które będą 
musiały stosować kasy on-line, 
w miejsce dotychczas używa-
nych kas rejestrujących: bran-
ża paliwowa (sprzedaż paliw), 
usługi naprawy pojazdów 
i wulkanizacji – od 1.01.2020 
r., branża gastronomiczna, 
usługi w zakresie krótkotrwa-
łego zakwaterowania, sprzedaż 
węgla – od 1.07.2020 r., bran-
ża budowlana, usługi fryzjer-
skie, w zakresie opieki medycz-
nej świadczonej przez lekarzy 
i lekarzy dentystów, prawnicze 

– od 1.01.2021 r. Pozostali po-
datnicy nie mają określonego 
terminu na wymianę dotych-
czas używanych kas rejestrują-
cych – informuje Ministerstwo 
Finansów. 

Kasy fiskalnej z elektronicz-
nym zapisem kopii nie będzie 
można kupić po 31 grudnia 
2022 r., z kolei kas z papiero-
wym zapisem kopii do 31 sierp-
nia 2019 r. 

– Oznacza to, że kasy stare-
go typu będą mogły być wpro-
wadzane przez producenta do 
obrotu na rynek tylko do wy-
znaczonych terminów. Termi-
ny te nie ograniczają możliwo-
ści stosowania tych kas przez 
podatników. Podatnik może 
używać kas rejestrujących sta-
rego typu do czasu ich wyeks-
ploatowania lub konieczności 
wymiany pamięci fiskalnej – 
w przypadku kas z papiero-
wym zapisem kopii – wyjaśnia 
Ministerstwo. 

Eksport urządzeń medycznych

Będzie można 
liczyć  

na wsparcie
Ruszył akcelerator bran-

ży urządzeń medycznych - 
nowy projekt dla polskich 
przedsiębiorców, organizo-
wany przy współpracy Mi-
nisterstwa Przedsiębiorczo-
ści i Technologii, Polskiego 
Funduszu Rozwoju oraz 
spółek z Grupy PFR. Po 
sukcesach akceleratorów 
branży meblarskiej i modo-
wej, czas na wsparcie dla 
polskich producentów 
sprzętu medycznego w sku-
tecznej ekspansji na rynki 
zagraniczne – poinformo-
wało MPiT.

Czym są akceleratory bran-
żowe? To inicjatywy, których 
celem jest zdynamizowaniu 
eksportu obszarów, w któ-
rych polskie przedsiębiorstwa 
mają szansę zasłynąć na mię-
dzynarodowych rynkach. 

– Akceleratory Branży Me-
blarskiej i Modowej odniosły 
sukces. Tym razem program 
wsparcia dedykujemy pol-
skim małym, średnim i du-
żym przedsiębiorcom, produ-
kującym urządzenia medycz-
ne. Zarówno tym, którzy już 
eksportują, jak i tym, którzy 
dopiero planują swoją obec-
ność na rynkach zagranicz-
nych – mówi szefowa MPiT 
Jadwiga Emilewicz. 

Sektor urządzeń medycz-
nych to producenci narzędzi 
i przyrządów lekarskich i we-
terynaryjnych, sprzętu do 
mechanoterapii, aparatów do 
masażu, respiratorów i ma-
sek gazowych, sprzętu i apa-
ratów ortopedycznych, pro-
tez, aparatów słuchowych 
i aparatów rentgenowskich. 

– W świetle analiz PAIH 
szacunkowa wartość rynku 

producentów wyrobów me-
dycznych w Polsce wynosi ok 
2,9 mld USD. Eksport urzą-
dzeń medycznych w 2018 r. 
wzrósł aż o 18,9% w porów-
naniu do poprzedniego roku 
i osiągnął poziom 2,2 mld eu-
ro, przy średniej dla całego 
eksportu na poziomie +7%. 

W ubiegłym roku eksport 
urządzeń medycznych stano-
wił 1% całościowego eksportu 
towarowego Polski – wylicza 
Ministerstwo. Polskie urzą-
dzenia medyczne trafiają do 
takich krajów jak Niemcy, 
Dania, Francja czy Wielka 
Brytania. Poza Europą, tra-
fiają także do Stanów Zjedno-
czonych, Kanady i na Ukra-
inę. 

Ministerstwo przedstawiło 
trzy etapy działań w ramach 
programu Akceleratora: 1. 
Strefa Rozwiązań (17 – 
18.06.2019 r.) – dwudniowe 
spotkanie warsztatowe, któ-
re pokaże dostępne narzę-
dzia dla rozwoju eksportu 
oferowane przez Grupę PFR 
oraz podmioty współpracują-
ce z Akceleratorem. 2. Strefa 
Dialogu (19.06 – 31.07.2019 
r.) – nastawiona na kreowa-
nie nowych rozwiązań dla 
eksportu. To dialog firm z ad-
ministracją publiczną i eks-
pertami, aby wspólnie zna-
leźć rozwiązania dynamicz-
nego rozwoju całego sektora. 
3. Strefa B2B (19.06. – 
31.07.2019 r.) – spotkanie 
B2B z instytucjami z Grupy 
PFR, mające na celu indywi-
dualny dobór narzędzi 
wsparcia eksportu do po-
trzeb firmy. Poprzez stronę 
startup.pfr.pl można do 3 
czerwca br. przesyłać zgło-
szenia. 
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Wybierzemy  
naszych reprezentantów  

w Unii Europejskiej
W dniach 23-26 maja wszyscy 

obywatele UE wybiorą następny 
Parlament Europejski. W naszym 
kraju wybory zarządzono na 26 ma-
ja. W sumie wybierzemy 52 spośród 
łącznej liczby 705 eurodeputowa-
nych. Będą to czwarte wybory do PE 
od czasu przystąpienia Polski do  
Unii Europejskiej. 

Parlament Europejski (PE), repre-
zentuje interesy obywateli Unii, 
przez których jest bezpośrednio wy-
bierany. Jego historia sięga lat pięć-
dziesiątych ubiegłego wieku i zapi-
sów w traktatach założycielskich. Od 
1979 roku jego posłowie są wybiera-
ni w wyborach bezpośrednich przez 
obywateli, których reprezentują.

Wybory do parlamentu odbywają 
się raz na pięć lat. Każdy obywatel 
Europy ma czynne i bierne prawo 
wyborcze, niezależnie od miejsca za-
mieszkania w UE. Dlatego też Parla-
ment jest wyrazicielem demokra-
tycznej woli obywateli Unii, dbając o 
ich interesy w dialogu z pozostałymi 
instytucjami Unii. 

W kadencji 2014-2019 w PE za-
siada 751 posłów. Jednakże wraz z 
wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE 
liczba ta zostanie zmniejszona do 
705 europosłów.

Siedziba
Oficjalną siedzibą Parlamentu Eu-

ropejskiego jest  Strasburg, ale więk-
szość prac legislacyjnych ma miejsce 
w  Brukseli, gdzie mieszczą się rów-

nież komisje parlamentarne, biura 
poselskie oraz władze klubów.  Se-
kretariat, Biblioteka i część zaplecza 
technicznego Parlamentu znajdują 
się w  Luksemburgu.

Obrady
Parlament nie używa jednego ję-

zyka obrad. Każdy poseł może więc 
mówić w dowolnym języku urzędo-
wym UE, a jego wystąpienie jest tłu-
maczone na bieżąco na wszystkie 
pozostałe języki.

Obrady są też tłumaczone na ję-
zyki wszystkich państw stowarzy-
szonych, gdyż przedstawiciele parla-
mentów państw stowarzyszonych 
mają prawo biernego uczestnictwa 
w obradach.

Wszystkie sesje plenarne zwołuje 
przewodniczący. Trwają one zwykle 
jeden tydzień w miesiącu i odbywają 
się w Strasburgu; odbywają się rów-
nież sesje dwudniowe w Brukseli. W 
razie potrzeby zwoływane są też se-
sje nadzwyczajne.

Kandydaci
Kandydaci do Parlamentu Euro-

pejskiego zwykle startują w wybo-
rach w barwach jednej z partii dzia-
łającej w ich kraju. Po wejściu do 
Parlamentu przyłączają się jednak 
do jednej z funkcjonujących tam 
grup politycznych lub pozostają nie-
zależni. W sali posiedzeń zajmują 
miejsca według przynależności do 
grup, a nie według przynależności 
narodowej. 
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PEŁNE LISTY KANDYDATÓW
Pełne listy kandydatów z woj. śląskiego, którzy wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W sumie zarejestrowano siedem komitetów: Konfederacja 
Korwin, Braun, Liroy i Narodowcy; Wiosna Roberta Biedronia; Koalicja Europejska; Prawo i Sprawiedliwość; Lewica Razem; Kukiz’15; Polska Fair Play Bezpartyjni 
Gwiazdowski. Województwo śląskie to okręg nr 11.

Konfederacja Korwin, Braun, Liroy 
i Narodowcy  

- kandydaci do Parlamentu Europejskiego

Wiosna Roberta Biedronia  
- kandydaci do Parlamentu Europejskiego

Koalicja Europejska  
- kandydaci do Parlamentu Europejskiego

Prawo i Sprawiedliwość  
- kandydaci do Parlamentu Europejskiego

  1. Jacek Wilk
  2. Jerzy Janoska
  3. Włodzimierz Skalik
  4. Bożena Modzelewska
  5. Emilia Kordek
  6. Agnieszka Jarczyk
  7. Agnieszka Białek
  8. Jacek Pawlikowski
  9. Jakub Gruszka
10. Dobromir Sośnierz

  1. Łukasz Kohut
  2. Sabina Obwiosło-Budzyń
  3. Roman Nehrebecki
  4. Joanna Stępień
  5. Maciej Klimek
  6. Anita Ziegler-Chamielec
  7. Marcin Gołda
  8. Iwona Sobera
  9. Piotr Łukasiewicz
10. Anna Kulczyk-Szymańska

  1. Jerzy Buzek (PO)
  2. Marek Balt (SLD)
  3. Mirosława Nykiel (PO)
  4. Jan Olbrych (PO)
  5. Marek Plura (PO)  
  6. Grażyna Kulik (Zieloni)
  7. Renata Caban (Nowoczesna)
  8. Henryk Kiepura (PSL)
  9. Joanna Sekuła (PO)
10. Paweł Kobyliński (PO)

  1. Jadwiga Wiśniewska
  2. Grzegorz Tobiszowski
  3. Izabela Kloc
  4. Bolesław Piecha
  5. Waldemar Andzel
  6. Andrzej Sośnierz
  7. Józef Kubica
  8. Wioletta Koper-Staszowska
  9. Barbara Szydlik
10. Stanisław Szwed

Lewica Razem 
- kandydaci do Parlamentu Europejskiego

Kukiz’15 
- kandydaci do Parlamentu Europejskiego

Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 
- kandydaci do Parlamentu Europejskiego

  1. Maciej Konieczny (Razem)
  2. Katarzyna Iwańska (Ruch Sprawiedliwości Społecznej)
  3. Martin Saczek (Razem)
  4. Agnieszka Lamek-Kochanowska (Razem)
  5. Zdzisław Smoliński (Razem)
  6. Monika Radecka (Razem)
  7. Katarzyna Gasparska (Razem)
  8. Konrad Mrozowski (Razem)
  9. Barbara Słania (Razem)
10. Bogusław Blicharski (Ruch Sprawiedliwości 

Społecznej)

  1. Grzegorz Długi
  2. Krzysztof Sitarski
  3. Jerzy Jachnik
  4. Aleksandra Jelonek
  5. Agata Hiero-Cichoń
  6. Anna Karwot
  7. Monika Kumor
  8. Artur Wilk
  9. Jadwiga Buryn
10. Tomasz Jaskóła

  1. Dominik Łężak
  2. Jolanta Milas
  3. Anna Wiśniewska
  4. Dominik Palka
  5. Grażyna Swaczyna
  6. Maciej Urbańczyk
  7. Justyna Curran
  8. Jacek Sierpiński
  9. Gabriela Bartecka-Meyer
10. Marcin Maranda

Zadania  
Parlamentu Europejskiego

Parlament pełni 
 trzy podstawowe funkcje:

Funkcja ustawodawcza
n uchwala, wraz z  Radą UE, przepisy pra-

wa europejskiego, w oparciu o wnioski 
ustawodawcze  Komisji Europejskiej

n podejmuje decyzje w sprawie umów 
międzynarodowych

n podejmuje decyzje w sprawie rozsze-
rzenia UE

n bada roczny  plan prac  Komisji i wystę-
puje do Komisji o przedłożenie wnio-
sków ustawodawczych

Funkcja nadzorcza
n sprawuje nadzór demokratyczny nad 

pozostałymi instytucjami europejskimi
n wybiera przewodniczącego Komisji i 

zatwierdza  skład Komisji; może 
uchwalić „wotum nieufności”, zmusza-
jąc Komisję do dymisji

n udziela absolutorium z  wykonania bu-
dżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wy-
konanie budżetu

n rozpatruje  petycje  od obywateli oraz 
powołuje  komisje śledcze

n omawia kwestie dotyczące polityki pie-
niężnej z  Europejskim Bankiem Cen-
tralnym

n kieruje zapytania do Komisji i Rady
n monitoruje wybory

Funkcja budżetowa
n wraz z Radą ustanawia budżet UE
n zatwierdza długoterminowy budżet 

UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe.

Jak głosujemy?
Każdy z uprawnionych obywateli ma 

prawo do oddania głosu w lokalu okręgo-
wej komisji wyborczej. Informacje na te-
mat przynależności do danego okręgu 
wyborczego zostały podane do wiadomo-
ści publicznej w formie obwieszczenia. To 
z niego dowiemy się o numerach, ulicach 
oraz siedzibach komisyjnych, do których 
zostaliśmy przydzieleni.

Głosowanie może odbyć się osobiście, 
korespondencyjnie, jak i za pomocą upo-
ważnionego pośrednika. Istnieje możli-
wość głosowania poza miejscowością 
zamieszkania. 

Zbliżające się wybory będą wybora-
mi jednodniowymi. Lokale wyborcze 
będą otwarte od 7.00 do 21.00. 

Głosować może każdy obywatel 
naszego kraju, który skończył 18 lat. 
W celu uzyskania kart wyborczych 
należy udać się do stanowiska komi-
sji wyborczej i okazać ważny doku-
ment. Głosowania dokonuje się po-
przez stawienie znaku X przy nazwi-
sku kandydata.

W naszym – jedenastym – okręgu 
wybierzemy siedmiu europosłów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strasburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruksela
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretariat_Parlamentu_Europejskiego_w_Luksemburgu&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretariat_Parlamentu_Europejskiego_w_Luksemburgu&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luksemburg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_pl
http://ec.europa.eu/atwork/planning-and-preparing/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_pl
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Zakończenie roku klas maturalnych
Uczniowie klas trzecich pożegnali I Li-

ceum Ogólnokształcące im. J. Słowackie-
go w Częstochowie i stali się jego absol-
wentami. Tego dnia rozpoczęli najdłuższe 
wakacje w swoim życiu, poprzedzone 
czasem wytężonej pracy przed egzami-
nem dojrzałości, jaki czeka ich w maju.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor 
Małgorzata Kaim przemówieniem, w którym 
życzyła absolwentom Słowackiego sukce-
sów w nauce oraz wiary we własne możliwo-
ści. Z rąk pani dyrektor Małgorzaty Kaim 
i pani Justyny Curran – występującej w po-
dwójnej roli: przedstawiciela Stowarzysze-
nia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum im. 
Juliusza Słowackiego w Częstochowie 
„Z tradycją w XXI wieku” oraz przewodni-
czącej Rady Rodziców - uczniowie klas III 
otrzymali statuetki „Osobowości Słowaka”. 
W tym roku przyznane zostały wyróżnienia 
w następujących kategoriach: „Osobowość 

Naukowa” - za wybitne osiągnięcia w nauce 
– tę nagrodę otrzymała Wiktoria Tłoczek, 
która uzyskała najwyższą średnią ocen 
w szkole (5,67). „Osobowość - Olimpijczyk” - 
za osiągnięcia uzyskane w olimpiadach mi-
nisterialnych: Władysław Dyjan i Krzysztof 
Piwódzki. „Osobowość Artystyczna” - za 

działalność arty-
styczną promu-
jącą szkołę: An-
na Bissinger, 
Dominika Karoń, 
Julia Lach i An-
na Maj. Statuet-
kę „Osobowość 
Szkoły” otrzymał 
Igor Szyiński.

Słowa uzna-
nia oraz dyplo-
my otrzymali 
uczniowie, któ-
rzy poszczycić 
się mogą wybit-

nymi osiągnięciami – laureaci i finaliści 
olimpiad: Igor Szyiński, Eryk Kawecki, San-
dra Kropidło, Natalia Cieślak, Kamil Zwoliń-
ski, Krzysztof Piwódzki, Mateusz Stoparek, 
Rafał Tyc. Ponadto wyróżnieni zostali 
uczniowie, którzy chętnie angażowali się 
w życie szkoły – grupa związana z Samo-
rządem Uczniowskim, działający w szkol-
nych mediach, sportowcy i tancerze, czy 
członkowie zespołu „Słowak i Muza”. Sie-
demdziesięciu dziewięciu uczniów otrzy-
mało z rąk pani dyrektor Małgorzaty Kaim 
i wychowawców klas III świadectwa z wy-
różnieniem. Absolwenci podziękowali dy-
rekcji, nauczycielom  za opiekę, troskę  
i okazane serce. Następnie wszystkie  kla-
sy trzecie zaprezentowały wzruszające 
prezentacje i krótkie filmiki będące podsu-
mowaniem 3 lat spędzonych w szkole. My 
również dziękujemy im za te trzy lata, które 
spędzili w murach I Liceum, i życzymy po-
wodzenia na maturze oraz w późniejszym, 
dorosłym życiu.

Dzień otwarty w Słowaku
Kolejny Dzień otwarty w Słowackim jest 

już za nami.  Cieszymy się, że mogliśmy 
gościć w murach naszej szkoły młodzież 
i rodziców zainteresowanych ofertą I LO, 
którzy mogli przekonać się, że jesteśmy 
szkołą przyjazną dla uczniów,  z nami nie 
sposób się nudzić, a nauka może stać się 
przyjemnością. W tym roku gimnazjalistom 
towarzyszyli uczniowie klas ósmych szkół 
podstawowych, a wszystkich zwiedzają-
cych było naprawdę wielu, co ogromnie 
nas cieszy! Mamy nadzieję, że wizyta 
w Słowackim to był ciekawie spędzony 
czas, a przyszli absolwenci gimnazjów 
i szkół podstawowych poczuli atmosferę 
I LO i skorzystali z licznych atrakcji. A było 
z czego wybierać! Konkursy i quizy z róż-
nych dziedzin naukowych, doświadczenia 

chemiczne (a nawet wybuch wulkanu!), mu-
zyka na żywo, spektakl Koła Teatralnego 
Marka Ślosarskiego, pokazy cheerleaderek 
i układy taneczne oraz wiele, wiele innych 
niespodzianek. Dziękujemy Wam bardzo za 
zainteresowanie naszą szkołą! Życzymy po-
wodzenia podczas egzaminów i do zobacze-
nia w szkole w nowym roku szkolnym.

Wiener Aktion   - Wizyta w Wiedniu
Grupa uczniów z klasy I c i II b uczest-

niczyła w wycieczce do Wiednia zorgani-
zowanej w ramach Wiener Aktion przez 
Zofię Sandak-Bernat we współpracy z au-
striackim Ministerstwem Edukacji. Ucznio-
wie odwiedzili Muzeum Historii Naturalnej, 
Muzeum Techniki, Muzeum Historii Sztuki 
oraz galerię Albertinę. Ogromne wrażenie 
na zwiedzających  zrobił wpisany na listę 
światowego dziedzictwa  pałac Schon-
brunn i barokowy pałac Belweder. 

Zwiedzanie Parlamentu było doskonałą 
okazją do pogłębienia wiedzy na temat poli-
tyki Austrii. Zapoznanie się z architekturą i 
zgromadzonymi działami w Katedrze św. 

Stefana – jednej z najstarszych świątyń w 
Wiedniu, kościele Kapucynów oraz wizyta w 
Krypcie Cesarskiej było ciekawą lekcją histo-
rii. Biblioteka Narodowa, która jest najwięk-
szą europejską biblioteką barokową,  i prze-
piękna Sala Paradna, wywarły na uczestni-
kach wycieczki wrażenie. Dzięki zwiedzaniu 
Muzeum Sisi, znajdującym się w cesarskich 
apartamentach pałacu Hofburg, można było 
skonfrontować mity z historyczną prawdą o 
słynnej cesarzowej. W wiedeńskim teatrze 
Ronacher uczniowie obejrzeli musical ,,Bo-
dyguard’’. Bardzo atrakcyjnym punktem pro-
gramu okazała się również wizyta w wiedeń-
skim ogrodzie zoologicznym.

Wycieczka pozwoliła poznać nowe miej-
sca, rozwijać umiejętności językowe oraz 
zintegrować się uczniom. Był to drugi już  te-
go typu wyjazd, podczas którego młodzież 
mogła nie tylko doskonalić znajomość języka 
niemieckiego, ale przede wszystkim poznać 
kulturę, obyczaje i życie codzienne miesz-
kańców stolicy Austrii. 

Aleksandra Dobosz  
i Natalia Tomczak, kl. I c

Relacja z wyjazdu studyjnego do Brukseli
Za nami wyjazd studyjny do Brukseli 

dla osób wyróżnionych w konkursach w 
2018 roku w całym województwie śląskim. 

Organizatorem tego wydarzenia była 
Europoseł Jadwiga Wiśniewska. Z VII Li-
ceum Ogólnokształcącego im. M. Koperni-
ka do Brukseli pojechała uczennica klasy 
3E Natalia Walaszczyk z Grupy Pod Wi-
szącym Kotem. Natalia wyjazd zawdzięcza 
doskonałej kreacji aktorskiej w spekta-
klu Pan Senator na podstawie Dziadów cz. 
III w  reżyserii Beaty Gendek-Barhoum, 
gdzie wcieliła się w rolę pani Rollison. Za 
przedstawienie dramatyzmu tej postaci Na-
talia została wyróżniona tytułem Najlepsze-

go Aktora przeglądu oraz wycieczką do 
Brukseli.

Głównym punktem kilkudniowego wyjaz-
du było spotkanie uczestników z Europoseł 
Jadwigą Wiśniewską, która pogratulowała im 
osiągnięć i zachęcała do rozwijania swoich 
pasji. Opowiedziała także o pracy w Brukseli 
i Strasburgu. Podczas wyjazdu uczestnicy 
zobaczyli i zwiedzili najważniejsze miejsca 
w Brukseli takie jak: historyczne centrum 
Grand Place wraz z najbardziej rozpoznawal-
ną belgijską fontanną – Manneken Pis i mo-
numentalnym gotyckim ratuszem, wzgórze 
Mon des Arts, skąd roztacza się piękna pano-
rama miasta, Atomium, parlament belgijski, 

a także Pałac Królewski. W planie wycieczki 
była również Brugia zwana flamandzką We-
necją oraz malownicza Gandawa. Wyjazd 
był miłym doświadczeniem i  na długo pozo-
stanie w pamięci uczestników.

Kopernik News: Natalia Walaszczyk 
oraz prof. Beata Gendek-Barhoumi

GPWK Warsztaty
Grupa pod wiszącym kotem wzięła 

udział w warsztatach teatralnych prowa-
dzonych przez znakomitą aktorkę często-
chowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza 
Teresę Dzielską. Warsztaty odbyły się w 
częstochowskiej Bibliotece Publicznej Fi-
lia nr 9 przy ulicy Nowowiejskiego, a były 
możliwe dzięki realizacji funduszu obywa-
telskiego, za co należą się ogromne po-
dziękowania Ilonie Kowalskiej.

Warsztaty obejmowały różne aspekty świa-
domości teatralnej – od wykorzystania prze-
strzeni scenicznej do kształtowania wyobraźni 
i etiud teatralnych. Nie zabrakło też rozmów o 
istocie bycia aktorem i ważnych aspektach tej 
pracy. Nie obyło się bez anegdot, wspomnień 
egzaminu i studiów w krakowskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej.

Uczestnicy warsztatów mieli też okazję 
poznać kulisy przygotowań znakomitego 
spektaklu ,,Czyż nie dobija się koni”, w któ-
rym Pani Teresa Dzielska stworzyła świetną 
kreację aktorską. Mamy nadzieję, że będzie 
możliwość na kontynuację takich spotkań.

W warsztatach z Teresą Dzielską uczestni-
czyli: Matylda Tokarz, Iza Pieńkowska, Karoli-
na Chmielewska, Zofia Kandora, Wiktoria Ry-
białek, Zuzanna Bąk, Kasia Korzeniowska, 
Natalia Makowska, Roksana Górak, Olimpia 
Patrzałek, Klaudia Janeczek, Julia Kaźmier-
czak, Bartek Szczeciński, Błażej Tatarek, Kac-
per Męcka, Wojciech Pakuła, Michał Hobot 
oraz opiekun koła Beata Gendek-Barhoumi
Kopernik News: p. prof. Beata Gendek-

Barhoumi oraz Natalia Makowska.

Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta w VII LO
Mieliśmy przyjemność gościć stypen-

dystkę Programu Fulbrighta, Rachel 
Kessler, która przyjechała do VII LO na za-
proszenie nauczycieli języka angielskiego: 
prof. Marzeny Kossak-Wąchały i prof Joan-
ny Wołkowickiej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 
współpracy z Education USA Poland wraz z Pol-
sko-Amerykańską Fundacją Fulbrighta, pod pa-
tronatem Ambasady Stanów Zjednoczonych. 
Nasz gość przyjechał z Krakowa, gdzie działa 
centrum Education USA                w Konsulacie 
Generalnym Stanów Zjednoczonych.

EducationUSA to oficjalny serwis amery-
kańskiego Departamentu Stanu, który dostar-
cza aktualnych i rzetelnych informacji o akre-

dytowanych instytucjach szkolnictwa wyższe-
go w Stanach Zjednoczonych. Co roku do 
Polski w ramach prestiżowego Programu Ful-
brighta przyjeżdża kilkudziesięciu Ameryka-
nów – studentów studiów magisterskich 
i doktoranckich (U.S. Student Program), świe-

żo upieczonych absolwentów studiów under-
graduate (English Teaching Assistant Pro-
gram) oraz pracowników naukowych (U.S. 
Scholar Program). Podczas pobytu w Polsce, 
który trwa od 3 do 9 miesięcy, realizują wła-
sne projekty badawcze lub badawczo-dydak-
tyczne, ale są również otwarci na poznawanie 
polskiej kultury oraz dzielenie się kulturą ame-
rykańską. Właśnie dlatego uznaliśmy, że za-
proszenie stypendysty do naszego liceum bę-
dzie dobrym pomysłem.

Po przywitaniu Rachel Kessler na dwor-
cu przez uczniów klasy 1b, grupa wraz                                 
z opiekunem udała się do budynku szkoły. 
Kolejni uczniowie oprowadzili naszego go-
ścia, pokazując nasze liceum. Następnie od-

były się warsztaty w 3 grupach, w których 
uczestniczyli uczniowie z klas: 1b, 1g, 2g, 2d  
i 3g. Stypendystka chętnie opowiedziała 
o sobie, rodzinnej miejscowości i regionie 
USA, z którego pochodzi oraz o systemie 
edukacji w USA. W zależności od profilu klas 
dopasowana została dalsza tematyka spo-
tkania. Wszystkie grupy omawiały zagadnie-
nia związane z kulturą amerykańską. Klasa 
humanistyczna miała zajęcia dotyczące 
świąt amerykańskich a pozostałe grupy zaję-
cia związane z geografią Stanów Zjednoczo-
nych. Wszystkie grupy poznały ciekawe 
miejsca w USA, które warto odwiedzić. Pani 
Rachel przygotowała upominki dla wszyst-
kich uczniów i dodatkowe gadżety dla naj-

bardziej aktywnych. Nasi uczniowie przygo-
towali słodki poczęstunek i upominki związa-
ne z naszym liceum i naszym miastem.

Spotkanie było bardzo ciekawym do-
świadczeniem dla naszych uczniów. Mieli 
oni okazję poznać kulturę amerykańską oraz 
wykorzystać swoje umiejętności językowe.

Mamy nadzieję, że to dopiero początek 
naszej współpracy z Education USA, i że 
w kolejnym roku szkolnych również uda nam 
się zaprosić stypendystę Programu Fulbright.

Kopernik News: p. prof. Marzena 
Kossak-Wąchała i p. prof. Joanna 

Wołkowicka. 
Zdjęcia wykonali: p. prof.  Marzena 

Kossak-Wąchała, Mateusz Gzel 
i Nikodem Buszko z  klasy 2g.



PIĄTEK-NIEDZIELA, 17-19 MAJA 2019 9.

„Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie” – pożegnanie uczniów klas III
Klasy drugie wraz z całym 

gronem pedagogicznym ze 
smutkiem i wzruszeniem po-
żegnali tegorocznych matu-
rzystów. Uroczystość popro-
wadzili Jagoda M. oraz To-
masz B. z klasy IIC. 

Oficjalną część akademii 
rozpoczęto wprowadzeniem 
sztandaru szkoły, który później 
został uroczyście przekazany 
od odchodzących klas trzecich 
na ręce reprezentantów z klas 
drugich oraz wspólnym odśpie-
waniem hymnu narodowego 
Polski. Następnie dyrektor mgr 
Małgorzata Witek wręczyła 
świadectwa z wyróżnieniem oraz Nagrody 
Dyrektora dla wszystkich absolwentów, któ-

rzy otrzymali świadectwo ze średnią ocen 
minimum 5,0. 

Nie zabrakło również serdecznych 
podziękowań dla rodziców uczniów 
zaangażowanych w życie szkoły. 
Uczniowie otrzymali dyplomy i pa-
miątkowe nagrody za osiągnięcia 
sportowe, stuprocentową frekwencję, 
pomoc przy współredagowaniu szkol-
nego portalu internetowego, aktyw-
ność w szkolnym wolontariacie, Sa-
morządzie Uczniowskim oraz grę ak-
torską w kabarecie szkolnym ATS – 
„Pół żartem, pół serio”. Absolwentka 
i aktorka szkolnego kabaretu - Julia K. 
odczytała piękne podziękowania od 
wszystkich uczniów klas III, którzy 
przez trzy lata byli zaangażowani w 
występy mickiewiczowskiego kabare-
tu, skierowane do całego grona peda-

gogicznego, kolegów, koleżanek, a przede 
wszystkim do opiekunów: mgr D. Zielińskiej i 
mgr E. Aleksandrowicz. 

Akademię zakończył występ mickiewi-
czowskich cheerleaderek w składzie: Marty-
na S., Matylda L., Wiktoria L., Wiktoria U. i 
Nicola K., które zatańczyły do dwóch choreo-
grafii przygotowanych do utworów „DDU-DU 
DDU-DU” BLACKPINK oraz „Bang Bang” 
Jessie J, Ariany Grande i Nicki Minaj.

Wszystkim absolwentom na nadcho-
dzącą maturę życzymy lekkiego pióra, 
twórczego niepokoju, przytomności umy-
słu, optymizmu, dużo wiary we własny siły, 
przyjaznego uśmiechu dookoła oraz wy-
marzonych zadań i tematów!
Sara Wojciechowska (klasa IIA), Dawid 

Zębik (klasa IIIB)
zdjęcia: Sara Wojciechowska 

 (klasa IIA)

Spotkanie przedstawicieli Konsulatu Generalnego USA 
w Krakowie z uczniami naszej szkoły

1 kwietnia 2019 roku w V LO im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Konsulatu Ge-
neralnego USA w Krakowie: Jamesa Youn-
ga i Janiny Galas ze społecznością szkoły. 
Wydarzenie wpisuje się w obchodzoną w 
roku 2019 setną rocznicę nawiązania sto-
sunków dyplomatycznych Polski ze Stana-
mi Zjednoczonymi, 45 rocznicę powstania 
Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i 
13 rocznicę współpracy V LO z placówka-
mi dyplomatycznymi USA w Polsce.

Na tę okoliczność Julia (IF), Jagoda (IIC), 
Gabi i Bartek (IIA) przedstawili prezentację 
multimedialną nawiązującą do historii Polski 
i Stanów Zjednoczonych. pt. „MORE THAN 
A HUNDRED YEARS TOGETHER”. Była 
legenda o Lechu, Czechu i Rusie, począt-
kach państwa polskiego, Akademii Krakow-
skiej, Bitwie pod Grunwaldem, Ołtarzu Wita 
Stwosza, odkryciach Krzysztofa Kolumba i 
Mikołaja Kopernika, pierwszych osadnikach 
w Ameryce Północnej, Deklaracji Niepodle-
głości, Kościuszce i Pułaskim oraz o pierw-
szych na świecie ustawach zasadniczych: 
Konstytucji Stanów Zjednoczonych (1787) i 
Konstytucji 3 Maja uchwalonej w 1791 roku 
ustawie regulującej ustrój prawny Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów.

Na koniec prezentacji przypomniano 13 
lat naszej bogatej współpracy z Konsulatem, 
w tym wizytę Ambasadora Victora Ashe w 
2009 roku, spotkania z wieloma dyplomata-
mi, astronautami, poetą, stypendystami Ful-
brighta i wizyty w siedzibie Konsulatu Gene-
ralnego USA w Krakowie. 

Następnie głos zabrali nasi goście przy-
pominając, że Stany Zjednoczone za prezy-
dentów: Woodrowa Wilsona i Herberta Ho-
overa, nie tylko uznały polską państwowość 
za warunek pokojowego ładu w Europie, ale 
w latach 1919–22 udzieliły Polsce dużego 
wsparcia materialnego. W 1926 roku, w do-
wód wdzięczności, na okoliczność 150 rocz-
nicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości, 
Polacy zebrali w kraju 5,5 miliona podpisów 
pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Sta-
nów Zjednoczonych. 

James Young w swoim wystąpieniu na-
wiązał do Programu Fulbrighta, który to od 
ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz 
rozwoju nauki, kultury oraz relacji między-
ludzkich pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
a ponad 160 krajami, w tym oczywiście i Pol-
skę. Na dzień dzisiejszy wśród absolwentów 
programu jest 59 Laureatów Nagrody Nobla, 
90 Laureatów Nagrody Pulitzera i 33 przy-
wódców państw. 

Po wystąpieniu gościa nadszedł czas na 
dyskusję i jak zwykle przy takich okazjach 
nie zabrakło pytań o wrażenia z pobytu w na-
szym kraju, o polską i amerykańską kuchnię, 
relacje z ludźmi, ulubione miejsca. Nasi 
uczniowie wykazali się wysoką kulturą dys-
kusji oraz bogatymi kompetencjami języko-
wymi. Na koniec spotkania młodzież przygo-
towała muzyczną niespodziankę, która bar-
dzo spodobała się wszystkim zgromadzo-
nym na sali uczestnikom.

mgr Marzanna Gromotowicz

Żegnamy naszych maturzystów
26 kwietnia 2019 r. pożegnaliśmy na-

szych tegorocznych maturzystów. Jak 
zawsze wzruszenie odbierało głos, a ra-
dość mieszała się ze smutkiem. 

Z jednej strony cieszymy się, że ludzie, 
z którymi spędziliśmy ostatnie trzy lata, roz-
poczynają nowy, ekscytujący etap w życiu.  
Z drugiej jednak strony, już teraz zdajemy 
sobie sprawę, że stajemy się przeszłością. 
Podczas uroczystej akademii, przygotowa-
nej przez klasę II a  LO  pod kierunkiem wy-
chowawcy, pani Dominiki Kucharskiej, pod-
sumowaliśmy te trzy wspólne lata.

Wszyscy podkreślali, że czas płynie zbyt 
szybko a tegoroczni maturzyści na zawsze 
pozostaną w naszej pamięci. 

Życzymy im powodzenia na maturze 
i mamy nadzieję, że nigdy o nas nie zapo-
mną.

Twój LOS

Moje zaintere-
sowanie rysun-
kiem miało począ-
tek w czasach, gdy 
jako mała dziew-
czynka pochłania-
łam niesamowite 
ilości książek. 
Czytając wyobra-
żałam sobie nie-
które sceny 
i chciałam je jakoś 
uwiecznić, by mo-
ja wyobraźnia 
w ten sposób się 
urzeczywistniła.

Pierwsze próby nie spełniły moich 
oczekiwań, dlatego chowałam je „do szu-
flady”. Po prostu uważałam, że nie ma się 
czym chwalić. 

Minęło kilka lat , aż wreszcie w Inter-
necie natknęłam się na strony ze zdjęcia-
mi i tzw. fan artami różnych postaci z fil-
mów, książek i komiksów. Wtedy pojawiła 
się w mojej głowie myśl: a gdyby tak spró-
bować rysować ze zdjęć? Oczywiście na 
początku nie wychodziło to najlepiej, ale 
się nie poddawałam.

Nadal uważam, że moje prace nie są 
idealne, dużo mi brakuje, by osiągnąć mi-
strzostwo, ale coraz więcej znajomych 
zwraca uwagę na te rysunki i zachęca 
mnie do dalszych wysiłków. 

Julia kl. Ia LO

Moje fascynacje  
– rysunek



Spektakl w klubie „Stacherczak”

Castingowa rzeczywistość  
bez tajemnic

Cóż mam Ci zostawić?

Cóż mam Ci na pamiątkę zostawić?
Moje książki, czy moje fotografie.
Myślę nieraz, co może ciebie ucieszyć
I do dziś nic wymyślić nie potrafię.

A może zostawić Ci mój pierścionek
W młodości na odpuście kupiony?
A może srebrny łańcuszek
Przez Ciebie u jubilera zamówiony.

Już wiem, co Ci zostawię na pamiątkę
Mój pamiętnik przeze mnie pisany
Przeczytasz go kiedyś w samotności
Jak byłeś ogromnie kochany.

Wtedy zapragniesz mnie zobaczyć
Idąc do mnie, błądząc moim śladem
Do tego domu, w którym cisza dzwoni
Skąd spopielałe wiersze uleciały stadem...

Wanda Sowińska

– Kontrowersyjny, 
śmieszny, ale i wzruszają-
cy – tak o spektaklu 
„Job” mówią jego twórcy, 
założyciele zakopiańskie-
go Teatru Rozrywki Szy-
maszkowa. Wkrótce bę-
dziemy mieć okazję obej-
rzeć go również w naszym 
mieście – częstochowską 
premierę zaplanowano na 
niedzielę, 19 maja. Akto-
rzy wystąpią w klubie Sta-
cherczak. Spektakl dedy-
kowany jest wyłącznie 
osobom dorosłym.

19 maja w klubie Sta-
cherczak czeka nas magicz-
ny wieczór z muzyką na ży-
wo w tle. – „Job” jest realizo-
wany w konwencji, której 
zadaniem jest rozbudzenie 
wyobraźni odbiorców. Spek-
takl bez wątpienia jest kon-
trowersyjny, ale zarazem 
wytrawny i wysmakowany. 

– Nie przekraczamy gra-
nic – zapewnia Stanisław 
Rzankowski, scenarzysta 
i współtwórca Teatru Roz-
rywki Symaszkowa. Za 
sprawą głównej bohaterki – 
28-letniej Kaśki, która ma-
rzy o byciu profesjonalną 
aktorką – wkraczamy 
w świat artystyczny, który 
niejednokrotnie okazuje się 
bardzo brutalny. Dowiadu-

jemy się, jak wygląda rzeczy-
wistość castingowa i co dzie-
je się poza kulisami. 

– Tworzymy teatr, aby 
przekazywał jakieś wartości. 
Ten spektakl również po-
wstał z konkretnego powodu 
– mówi Hanna Zbyryt, ak-
torka i współtwórczyni Te-
atru Rozrywki Szymaszko-
wa, która w ubiegłym roku 
dołączyła do częstochow-
skiego zespołu teatralnego. 
Obecnie możemy oglądać ją 
między innymi w tytułowej 
roli w spektaklu  Magdaleny 
Piekorz, „Czyż nie dobija się 
koni”. – Temat jest mi bar-
dzo bliski. Czułam we-
wnętrzną potrzebę przedsta-
wienia świata, którego nie 
znamy z telewizji i gazet. Być 
może w ten sposób chciałam 
pokazać, że ten świat arty-
styczny trochę mnie za-

wiódł, że boli mnie to, jak ła-
two zapomnieliśmy o lu-
dziach wielkich, artystach 
z prawdziwego zdarzenia? 
W efekcie z różnych, auten-
tycznych historii powstał 
spektakl, który z pewnością 
daje do myślenia, w którym 
można się pośmiać, wzru-
szyć, zezłościć... – uchyla 
rąbka tajemnicy.

Spektakl będzie można 
zobaczyć na deskach sceny 
w klubie Stacherczak. – 
Tamtejsza scena jest bardzo 
specyficzna i idealne wpisu-
je się w klimat naszego spek-
taklu. Warunki są zbliżone 
do tych, które mamy w Za-
kopanem. Widzowie wręcz 
mają wrażenie, że siedzą na 
scenie i dzięki temu mogą 
brać czynny udział w spek-
taklu. Są więc jego częścią. 

Dzięki temu automatycznie 
wywiązują się jakieś rozmo-
wy i niwelowana jest bariera 
z dużych teatrów, gdzie pu-
bliczność jest ewidentnie 
odseparowana od aktorów. 
Chcieliśmy stworzyć taki 
klimat, aby widzowie poczu-
li się, jak początkujący akto-
rzy, którzy przychodzą na 
casting i siedzą czekając na 
swoją szansę i rolę... – wyja-
śnia Stanisław Rzankowski.

Siłą Teatru Rozrywki Szy-
maszkowa jest fakt, że każ-
dy spektakl to połączenie 
różnych form artystycznych. 
Nie mamy wyłącznie teatru 
słowa. Dochodzi bowiem 
jeszcze ruch, animacja i... 
muzyka na żywo. 

Nie inaczej będzie w przy-
padku „Joba”. Krakowscy 
muzycy, Wojciech Wachuł-
ka i Bartek Szczepański, za 
sprawą magicznych dźwię-
ków zabiorą nas w zakuliso-
wy, wręcz obcy, świat. 

– Mamy też dodatkowe 
niespodzianki, ale będziemy 
nic zdradzać. Trzeba przyjść 
i przekonać się samemu – 
dodaje ze śmiechem Stani-
sław Rzankowski.

Bilety na spektakl można 
nabyć w pubie Stacherczak 
oraz za pośrednictwem stro-
ny www.kupbilecik.pl

Katarzyna Gwara
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Uwaga kierowcy

Dane z dowodu rejestracyjnego w smartfonach
Dokończenie ze str. 1

W aplikacji wyświetlane są po-
jazdy zarejestrowane w Central-
nej Ewidencji Pojazdów, a więc 
korzystać z niej mogą posiadacze 
samochodów, motorów czy sku-
terów – po prostu osoby, które są 
„wpisane” w dowód rejestracyj-
ny. Jedynie nie widnieją w apli-
kacji dane związane z samocho-
dami firmowymi, wypożyczonymi 
lub leasingowymi. 

– Od 1 października ubiegłego 
roku podróż samochodem bez 
dowodu rejestracyjnego i po-
twierdzenia ważności polisy OC 
nie kończy się mandatem. Mimo 
to wielu kierowców, na wypadek 
stłuczki lub innego zdarzenia, 
nadal chce mieć pod ręką dane 
swojego pojazdu. Idealnym no-
śnikiem takich informacji jest 
smartfon, czyli urządzenie, które 

niemal każdy ma zawsze przy so-
bie. To jeden z wielu powodów, 
dla których udostępniliśmy mPo-
jazd – mówi Marek Zagórski, mi-
nister cyfryzacji. 

Co znajduje się w usłudze 
mPojazd?

– W usłudze znajdziemy infor-
macje o obowiązkowym ubezpie-
czeniu OC pojazdu – w tym na-
zwę ubezpieczenia, serię i numer 
polisy, okres ubezpieczenia oraz 
jego wariant. Dodatkowo 30 dni 
przed końcem ważności ubezpie-
czenia OC, aplikacja pokaże ko-
munikat z przypomnieniem.

Znajdziesz tu dane pojazdu: 
markę i model, rok produkcji, 
numer rejestracyjny, numer 
VIN, termin badania techniczne-
go. Dodatkowo 30 dni przed 
końcem ważności badania tech-

nicznego, aplikacja pokaże ko-
munikat z przypomnieniem – in-
formuje Ministerstwo Cyfryzacji. 

Z aplikacji korzystać mogą 
osoby, posiadające smartfon 
z systemem Android (od 6.0 
wzwyż). Niebawem mają rozpo-
cząć się prace nad stworzeniem 
analogicznego modułu dla apli-
kacji z systetem iOS. 

Kiedy prawo jazdy 
w smartfonie?

Ministerstwo Cyfryzacji wspól-
nie z Ministerstwem Infrastruktu-
ry pracuje nad przygotowaniem 
tzw. pakietu deregulacyjnego dla 
kierowców. Dotyczy on zmian 
prawnych, które przyczynią się do 
zniesienia obowiązku wożenia ze 
sobą prawa jazdy. Wobec tego mo-
żemy spodziewać się kolejnej 
usługi, która będzie odzwiercie-

dlać posiadanie uprawnienia do 
kierowania pojazdami. 

– Prace nad zmianami są skom-
plikowane i wciąż trwają, dlatego 
jest zbyt wcześnie, by wskazywać 
konkretną datę ich wprowadzenia 
– wyjaśnia Ministerstwo. 

Aplikacja mObywatel obecnie 
składa się z czterech usług. 
Oprócz mPojazdu, oferuje ponad-
to mTożsamość, z której korzy-
stać można na przykład przy od-
bieraniu przesyłki poleconej na 
poczcie lub wszędzie tam, gdzie 
potrzebny jest tradycyjny, plasti-
kowy dowód osobisty – np. przy 
zakładaniu kart lojalnościowych, 
przy rejestracji w ramach usług 
takich jak siłownie, sklepy, usłu-
gi medyczne, usługi hotelarskie. 

Kolejną usługą, która funkcjo-
nuje w ramach aplikacji jest 
mLegitymacja szkolna. To cyfro-
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

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

 N
A

S
:

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

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

TOYOTA COROLLA 
1,6 E, rok prod. 2015 
kraj., I – wł., serwis,  
132 KM
 

49.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., sedan, 
hatchback, kombi

 
 28.900 – 33.900 zł

DACIA SANDERO 1,5D,  
rok prod. 2013, kraj., 
nawigacja 

 
18.900 zł  

RENAULT CAPTUR 
1.5 D, rok prod. 2016, 
kraj., I – wł., serwis,  
F. VAT

 42.800 zł  

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

  18.900 zł

FORD MONDEO V 2,0 
TDCI, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F. VAT

 47.900 zł  

OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT

 35.900 zł  

NISSAN QASHQAI  
1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
I – wł., serwis.

  
 56.900 zł

n AUDI A4 1.6 E+LPG, rok prod. 2000 5.700 zł
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2005, 4x4 19.900 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CHEVROLET AVEO 1.4 E, rok prod. 2006   8.900 zł
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,  

rok prod. 2001   6.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008  16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002  5.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

 kraj., I –właśc., F. VAT  49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł.  39.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  

rok prod. 2017, 9-osobowy  69.900 zł netto
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 

serwis, F. VAT 31.900 zł
n KIA CEED 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.,  

serwisowana, na gwarancji fabrycznej producenta 35.900 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 

 kraj., F. VAT  34.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, 
krajowy, I - wł., serwis., F. VAT 31.800 zł

n OPEL CORSA 1.0 E,  zakup 2004 4.900 zł
n OPEL CORSA 1.2 E,  rok prod. 2008 14.800 zł
n OPEL CORSA 1.4 E,  rok prod. 2011, kraj.,I – wł. 18.900 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D,  rok prod. 2010, 163 KM 25.900 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL VECTRA 1.6 E+GAZ, rok prod. 1999. 3.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E,  

rok prod. 2005 9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., I – wł.  27.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł., serwis. F. VAT 39.800 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 9.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 33.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 18.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2012-2014,  

kraj., I – wł. 47.900 -55.900 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

wa wersja tradycyjnej legityma-
cji, która uprawnia do ustawo-
wych ulg oraz zniżek. Mamy też 
do dyspozycji mLegitymację stu-
dencką, działającą na analogicz-
nych zasadach. 

Ministerstwo Cyfryzacji przy-
gotowało dla kierowców więcej 
usług – na stronie www.gov.pl 
mogą oni sprawdzić stan konta 
z punktami karnymi, przeglądać 
historię swojego pojazdu lub po-
brać jego dane. Ponadto można 
także sprawdzić, czy autobus, 
którym wybieramy się w trasę 
jest bezpieczny. 

Paula Nogaj
zdj. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja

http://www.gov.pl/
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

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

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

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

szer. 40 – 45 m w Częstochowie, ul. Juranda 
40/44. Tel. 887 627 682
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. Tel. 662 014 102

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. 
Tel. 509 876 249

n HYDRAULIK – tanio, solidnie. 
Tel. 532 340 888

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA�GOTÓWKA�za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA
Treść ogłoszenia: 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................... Nr tel. .....................................................

...................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 
REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

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

NAUKA
— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425
SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

n SPRZEDAM szlifierkę stołową – prawie nową. 
Pilarkę poprzeczno-wzdłużną DMPA-40. 
Programator typ 770 nowy. Tel. 790 819 855

n SPRZEDAM samochód ford focus rocznik 
1998. Przebieg 147 tys. km. Cena 1200 zł. 
Tel. 692 234 971

n SPRZEDAM płaszcz, rozmiar 38. 
Tel. 667 499 164, 663 626 576

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

PRACA

— DAM PRACĘ —

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

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

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

MATRYMONIALNE

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

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna 
kobietę, chętnie puszystą, starszą. 
Tel. 511 224 410 

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – pozna 
panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może 
posiadać dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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Miejskie Igrzyska Dzieci 

Będą reprezentować Częstochowę 
w eliminacjach do finałów 

wojewódzkich
Szkolni lekkoatleci rozpoczęli sezon 

na stadionie lekkoatletycznym zawo-
dami w czwórboju L-A dziewcząt 
i chłopców w ramach Miejskich Igrzysk 
Dzieci.

Tradycyjne zawody dla dzieci klas VI i V 
szkół podstawowych to sprawdzian dla 
najlepszych uczennic i uczniów, których 
interesuje lekkoatletyka. Sześcioosobowe 
zespoły startowały w czterech konkuren-
cjach – bieg na 60 m, skok w dal, rzut pi-
łeczką palantową i bieg na 600 m dziew-
częta i 1000 m chłopców. Wyniki uzyska-

ne na skoczni, rzutni i bieżni przeliczane 
były na punkty według tabel, a ich suma 
dała ogólny wynik drużyny.

W kategorii dziewcząt bezkonkurencyj-
ny okazał się zespół Szkoły Podstawowej 
nr 7 prowadzony przez Żanetę Trąbczyń-
ską, a wśród chłopców Szkoła Podstawo-
wa nr 53 pod wodzą nauczyciela Tomasza 
Tatarczyka.

Najlepsze szkoły wystartują w zawo-
dach eliminacyjnych do finałów woje-
wódzkich. Życzymy dobrych wyników 
i awansu.

ts Najlepsze zawodniczki – klasyfikacja indywidualna zdj. arch

Najlepsi zawodnicy – klasyfikacja indywidualna zdj. arch

 zdj. arch

CZWÓRBÓJ L-A – Częstochowa 7.05.2019 r.

Najlepsi zawodnicy – klasyfikacja drużynowa  zdj. arch

Najlepsze zawodniczki – klasyfikacja drużynowa zdj. arch

Foto

DZIEWCZĘTA
1.  Szkoła Podstawowa 7 

nauczyciel Żaneta Trąbczyńska 
1. Cendrowska Martyna; 2. Dądela Wiktoria;  
3. Gradoń Zuzanna; 4. Kubik Jola; 5. Sanders  
Emilia; 6. Trąbczyńska Julia;  1207

2.  Szkoła Podstawowa 31 
nauczyciel Michał Gajzner

 1. Bugara Aleksandra; 2. Hilińska Nina; 3. Kublicka 
Nel; 4. Sosna Julia; 5. Pichita Iga; 6. Sidyk Oliwia 
 721

3.  Szkoła Podstawowa 42 nauczyciel Barbara Ujma 
1. Maligłówka Aleksandra; 2. Nogas Blanka;  
3. Śpiewak Agnieszka; 4. Maciejewska Zuzanna; 
5. Kolarska Nadia; 6. Ruszel Maja 712

4. Szkoła Podstawowa 53  
nauczyciel Elżbieta Suchańska  
1. Wachowicz Julia; 2. Sinicyn Maja; 3. Skęda 
Karolina; 4. Kluba Kornelia; 5. Małolepsza Aleksandra; 
6. Chłąd Alicja 696

5.  Szkoła Podstawowa 34 nauczyciel Adam Krawczyk 
1. Sobieraj Emilia; 2. Banyś Zuzanna; 3. Widurska 
Wiktoria; 4. Sroka Sara; 5. Langier Milena; 6. Jończyk 
Lena 674

6.  Szkoła Podstawowa 38 nauczyciel Dagmara Zyngier 
1. Doniec Maria; 2. Kublicka Martyna; 3. Ordon Oliwia; 
4. Dobrzańska Otylia; 5. Przepióra Oliwia; 6. Ryś 
Martyna 638

7. Szkoła Podstawowa 29  
nauczyciel Dariusz Szlubowski 
1. Płuska Karina; 2. Parzonka Joanna; 3. Parzonka 
Wiktoria; 4. Mikke Wiktoria; 5. Iskra Olga; 6. Nenart 
Weronika 631

PK
1. Lemańska Amelia; 2. Kłak Kalina; 3. Ceglarek Tatiana; 
4. Krupa Natalia 

Klasyfikacja indywidualna;
1. Trąbczyńska Julia  SP7 280
2. Maligłówka Aleksandra SP42 273
3. Cendrowska Martyna SP7 258

CHŁOPCY;
1. Szkoła Podstawowa 53 nauczyciel Tomasz Tatarczyk 

1. Cygan Jan192; 2. Szychalski Paweł; 3.  
Szczygłowski Mateusz; 4. Bilka Oskar; 5. Goniak 
Michał; 6. Stanisławski Oskar 863

2. Szkoła Podstawowa 7 
 nauczyciel Aleksandra Wróblewska

 1. Jura Tymoteusz; 2. Mądry Mateusz; 3. Szczupak 
Antoni; 4. Cyganek Patryk; 5. Kowalczyk Bartosz;  
6. Jabłoński Szymon  630

3. Szkoła Podstawowa 38 
 nauczyciel Robert Ogrodniczek 
1. Woźniak Hubert; 2. Sznober Mateuszl 3. 
Dobrzański; 4. Żakowski Nikodem; 5. Wiewióra 
Grzegorz; 6. Wysmołek Filip  623

4. Szkoła Podstawowa 31 nauczyciel Jerzy Gaj 
1. Musiał Patryk; 2. Górny Jakub, 3. Rymkiewicz 
Mateusz; 4. Klimczyk Marcel; 5. Konieczny 
Amadeusz; 6. Podsiadlik Michał 615

5. Szkoła Podstawowa 36 nauczyciel Marta Mika 
1. Brożek Igor; 2. Dmochowski Artur; 3. Drej Cezary; 
4. Kajdana Karol; 5,Stolarski Jakub; 6. Wójtowicz 
Stanisław 611

6. Szkoła Podstawowa 34 nauczyciel Adam Krawczyk  
1. Kuciński Fabian; 2. Barnat Fabian; 3. Żak Filip;  
4. Podsiedlik Wiktor; 5. Rabenda Kacper; 6. 
Adamczyk Filip 609

7. Szkoła Podstawowa 29 nauczyciel Rafał Nenart 
1. Majkowski Kacper; 2. Flak Michał; 3. Miodek 
Kacper; 4. Stelmaszczyk Tymon; 5. Ogrodnik 
Aleksander; 6. Tkaczyński Adam 505

PK
1. Piątkowski Mikołaj; 2. Śliwoń Tomasz; 

Klasyfikacja indywidualna 
1. Goniak Michał     SP53
2. Cygan Jan        SP53
3. Stanisławski Oskar SP 53



POZIOMO: 1) protest grupy ludzi przed siedzibą władz; 2) Mozart 
i Chopin; 3) rozpoznaje i leczy cukrzycę; 4) klasa wstępna; 5) 
rosyjska reprezentacja narodowa; 6) uroczyste objęcie władzy 
przez biskupa; 7) napar ziołowy z liści czerwonokrzewu; 8) 
przepływa przez Waszyngton; 9) Wiedźmin Sapkowskiego; 10) 
rysunek na skórze; 11) w mitologii greckiej część Hadesu dla 
dobrych dusz; 12) skutek życia w stresie; 13) mały na poddaszu; 
14) krótkie, kabaretowe utwory sceniczne; 15) Macierewicza 
i Piechniczek; 16) nasyp, kopiec kryjący groby; 17) tatrzański szczyt 
z krzyżem; 18) ziemniaczane łupiny; 19) plac z ratuszem; 20) taniec 
sceniczny; 21) zachęca do kupna, promuje; 22) włoska wyspa na 
M. Śródziemnym u wybrzeża Sardynii; 23) hodują drzewa i krzewy 
owocowe; 24) wysoki dostojnik kościelny; 25) czerwone i okrągłe 
do kanapek; 26) John Quincy, były prezydent USA; 27) niejedna 
w szkole; 28) Brzeziński lub Maklakiewicz; 29) przepowiednia 
astrologiczna; 30) magik, prestidigitator; 31) czarodziej mogący 
zmienić się w zwierzę u Harry’ego Pottera; 32) niespełniona miłość 
Hamleta; 33) rzeka na terenie Chin i Mjanmy; 34) waluta Malezji
PIONOWO: 1) modna piosenka, hit; 13) niewielkie wzniesienie; 15) 
imitacja towaru na wystawie; 25) rzeka w Malezji, najdłuższa na 
Półwyspie Malajskim; 27) kontroler biletów potocznie; 35) narodowe 
nakrycie głowy Meksykanów; 36) belgijsko-francuskie góry; 37) 
ryżowa papka dla bobasa; 38) klub piłkarski z Pragi; 39) miasto 
w Etiopii na wyżynie Keffa, stan Oromia; 40) wyniki dzielenia; 41) 
przed piątkiem; 42) szkodliwe nawyki, przyzwyczajenia; 43) 
porowate tworzywo do ocieplania budynków; 44) skupisko 
płynących ryb; 45) stolica Tunezji; 46) rodzinna wyspa wokalisty 
Boney M., Bobby’ego Farrella; 47) imię Dyzmy, powieściowego 
karierowicza; 48) wulkan w paśmie Wirunga na granicy Rwandy 
i Konga; 49) ptaki które chcą wybrać się za morze u Brzechwy; 50) 
na nodze hokeisty; 51) wyposażenie na podróż; 52) trzeci co do 
wielkości naturalny satelita Urana; 53) odtwarzacz płyt 
gramofonowych; 54) As, pierwiastek; 55) wieje w Tatrach; 56) 
sekret; 57) Laurie, pisarka, autorka „Klubu idiotek”; 58) klub piłkarski 
ze Stambułu; 59) „Królowa ...” z powieści A. Dumasa; 60) szpital 
szkolące lekarzy; 61) de Lisle, autor „Marsylianki”; 62) sztywna 
część czapki; 63) dziecko płci żeńskiej; 64) zawiadowca lub 
konduktor; 65) liparyt, skała podobna do granitu; 66) Zjednoczone 
Arabskie, kraj na Bliskim Wschodzie

Krzyżówka klasyczna z hasłem

Rozwiąż krzyżówkę i ułóż hasło. Wyślij je na adres e-mail:  
redakcja@zycieczestochowy.pl

w tytule wpisz: krzyżówka z 17-05-2019 r.
Pierwsze dwie osoby otrzymają nagrody – niespodzianki  

(kontakt ze zwycięzcami drogą mailową). 
Odbiór nagród w redakcji  

Życia Częstochowy i Powiatu, Al. NMP 51, 42-200 Częstochowa.

14. PIĄTEK-NIEDZIELA, 17-19 MAJA 2019



PIĄTEK-NIEDZIELA, 17-19 MAJA 2019 15.

Kadeci Eco-Team AZS-u 2020 Stolzle Częstochowa

Zdobyli Mistrzostwo Polski
„Ekstraklasa dla Rakowa...”

Ostatni mecz sezonu  
i wielka feta!

Kadeci Eco-Team AZS-u 
2020 Stolzle Częstochowa w 
turnieju finałowym, który roz-
grywany był w Szczytnie, zdo-
byli tytuł Mistrza Polski. Wy-
grali wszystkie z pięciu spo-
tkań. 

–  Złoty medal jest dla nas 
wielkim sukcesem i wspaniałą 
nagrodą za naszą ciężką pracę 
na treningach, a nasze całkowite 
poświęcenie pozwoliło osiągnąć 
wymarzony cel – mistrzostwo 
Polski – mówi kapitan drużyny 
Mateusz Borkowski. –  Graliśmy 
konsekwentnie i świadomie w 
każdej akcji. Bywały momenty 
słabości, ale szybko zmieniali-
śmy je coś niesamowitego – do-
daje środkowy Jakub Wichór.

Pierwszy mecz finałowy czę-
stochowska drużyna rozegrała z 
SKPS-em Dunajec Nowy Sącz i 
wygrała go 3:1.  Takim samym 
wynikiem zakończył się dla AZS-
-u 2020 mecz z AKS-em V LO 
Rzeszów, który odbył się kolejne-
go dnia. 

Dwa zwycięstwa oraz pozosta-
łe wyniki w grupie sprawiły, że 
już w czwartek siatkarze AZS-u 
2020 byli pewni awansu do naj-
lepszej czwórki w kraju. Ostat-
niego dnia fazy grupowej pod-
opieczni trenera Tomaszewskie-
go mierzyli się z Treflem Gdańsk, 
a stawką meczu było pierwsze 
miejsce w grupie. 

Drużyna spod Jasnej Góry po-
nownie pokazała klasę, wygry-

wając bez straty seta. 
Mecze o naprawdę dużą staw-

kę zaczęły się w sobotę. Często-
chowianie o przepustkę do fina-
łu walczyli z wrocławską Gwar-
dią. Pewność siebie częstochow-
skiej drużyny rosła z dnia na 
dzień, co sprawiło, że w półfinale 
AZS 2020 rozegrał kolejne bar-
dzo dobre spotkanie, czego efek-
tem było zwycięstwo 3:0 i awans 
do finału. 

Na drodze do spełnienia ma-
rzeń pozostał już tylko MOS Wo-
la Warszawa, która do tej pory 
także nie zaznała goryczy poraż-
ki w turnieju finałowym mi-
strzostw Polski. 

Mecz jak na finał przystało 
stał na wysokim poziomie, a 
emocje momentami sięgały zeni-
tu. Po triumfie 25:19 w premie-
rowej odsłonie, częstochowianie 
poszli za ciosem w kolejnej 
(25:23) i byli już o krok od wy-
marzonego złota. 

Trzeci set nie układał się po 
myśli AZS-u 2020, a na dodatek 
kontuzji doznał podstawowy roz-
grywający Igor Gniecki. Dobrą 
zmianę dał jednak Jakub Gem-
borys, a wspomniany Igor Gniec-
ki mimo podkręcenia stawu sko-
kowego wrócił na plac gry i po-
prowadził zespół do mistrzostwa 
Polski. Punkt na wagę najlepszej 
drużyny w kraju w kategorii ka-
detów zdobył Mateusz Borkow-
ski. 

Złoty medal mistrzostw Polski 
kadetów jest zwieńczeniem fan-

tastycznego sezonu dla często-
chowskiego klubu. Siatkarze 
AZS-u sięgnęli w minionych już 
rozgrywpo złote medale mi-
strzostw Śląska w kadecie oraz 
juniorze, a także wywalczyli wi-
cemistrzostwo Polski juniorów. 
Złoto w kadecie jest łącznie trze-
cim medalem w krajowym czem-
pionacie powstałego w 2013 ro-
ku klubu. Częstochowscy siat-
karze w Szczytnie zostali wyróż-
nieni także nagrodami indywi-
dualnymi. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrany został 
Mateusz Borkowski, najlepszym 
blokującym Jakub Wichór, a 
rozgrywającym Igor Gniecki. 

Paula Nogaj
Wyniki: 

SKPS Dunajec Nowy Sącz – 
Eco-Team AZS 2020 Stolzle 

Częstochowa 1:3  
(21:25, 12:25, 25:21, 20:25) 
Eco-Team AZS 2020 Stolzle 

Częstochowa  
– AKS V LO Rzeszów 3:1  

(22:25, 25:17, 25:19, 25:20) 
Trefl Gdańsk – Eco-Team 

AZS 2020 Stolzle 
Częstochowa 0:3 (23:25, 

18:25, 23:25)
Półfinał: Gwardia Wrocław – 
Eco-Team AZS 2020 Stolzle 

Częstochowa 0:3 (21:25, 
20:25, 21:25)

Finał:  Eco-Team AZS 2020 
Stolzle Częstochowa – MOS 
Wola Warszawa 3:0 (25:19, 

25:23, 26:24)  

W najbliższą sobotę 18 maja 
Raków Częstochowa rozegra 
mecz ostatniej kolejki Fortu-
na 1 Ligi na stadionie przy ul. 
Limanowskiego 83 z Wigrami 
Suwałki. 

Po spotkaniu, które zaplanowa-
no na godzinę 17:30, władze klu-
bu zapraszają prosto ze stadionu 

na Plac Biegańskiego, gdzie odbę-
dzie się feta z okazji awansu Czer-
wono-niebieskich do LOTTO Eks-
traklasy. Mecz z Wigrami Suwałki 
będzie transmitowany przez tele-
wizję Polsat. Jeżeli Raków odnie-
sie w tym sobotnim spotkaniu 
zwycięstwo, zostaną mistrzami 
rozgrywek.  Paula Nogaj

zdj. Tomasz Kudala

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

ForBET Włókniarz  
vs. Fogo Unia Leszno

Mecz w najbliższą 
niedzielę

Z powodu niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, 
mecz forBET Włókniarz Czę-
stochowa z Fogo Unią Leszno 
został przełożony na 19 maja. 
Starcie z liderem PGE Ekstra-
ligi ma rozpocząć się  punktu-
alnie o godzinie 15:30.

Klub poinformował, że bilety 

zakupione  wcześniej na ten po-
jedynek zachowują ważność. 
Pierwotnie miał on się odbyć 12 
maja, jednak ze względu na złą 
pogodę, podjęto decyzję o prze-
sunięciu meczu. Klub zaprasza 
wszystkich kibiców Lwów tego 
dnia na SGP Arenę Częstocho-
wa. 

Paula Nogaj

SPORT

Ruszyły zapisy

7. edycja 
Częstochowa 

Streetball Cup
Po raz siódmy odbędzie się 

turniej koszykówki ulicznej 
w Częstochowie. Wydarzenie 
zaplanowano na niedzielę 26 
maja. Mecze rozegrane zosta-
ną na boisku wielofunkcyj-
nym przy Promenadzie Nie-
mena, a oprócz turnieju, or-
ganizatorzy zaplanowali rów-
nież otwarte rozgrywki dla 
dzieci i młodzieży – Często-
chowa Streetball KIDS i 
atrakcje pozasportowe. 
Udział w zawodach jest bez-
płatny. 

Zapisy mają być prowadzone 
do 23 maja do godziny 23:59 
lub do wyczerpania limitu 
miejsc. W zawodach maksy-
malnie może wziąć udział 36 
drużyn. Kiedy zapisy zostaną 
zamknięte, w drodze losowania 
ustalony zostanie podział na 
grupy oraz szczegółowy harmo-
nogram zawodów.

– Dla zawodników oraz pu-
bliczności organizatorzy przy-

gotowali dodatkowe atrakcje – 
miniturniej koszykówki dla 
dzieci, oprawę muzyczną (DJ 
Marchew, czyli Mateusz Mar-
chwiński), graffiti jam czy grillo-
wanie. Będzie też konkurs rzu-
tów za 3 punkty, rzut z połowy 
boiska dla publiczności oraz in-
ne atrakcje, których organizato-
rzy jeszcze nie ujawniają. 

Podczas turnieju rozdane zo-
staną atrakcyjne nagrody rzeczo-
we o łącznej wartości ok. 15 tys.   
zł – informuje Urząd Miasta Czę-
stochowa, które jest organizato-
rem wydarzenia wraz ze Stowa-
rzyszeniem Sportowa Częstocho-
wa oraz Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji. Dzięki dofi-
nansowaniu z budżetu Gminy 
Miasta Częstochowy w ramach 
Inicjatyw Lokalnych  udział w za-
wodach jest bezpłatny. Na tur-
niej można zapisywać się na 
stronie internetowej https://
b4sportonline.pl/Czestochowa_
Streetball_2019/index

Paula Nogaj

V Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym

Udział reprezentacji 
częstochowskiej Straży Miejskiej

Reprezentacja częstochow-
skiej Straży Miejskiej stawiła 
się w Bytomiu, aby wziąć 
udział w V Wojewódzkich Mi-
strzostwach Policji w Biegu 
Przełajowym im. st. sierż. 
Marka Sienickiego.

– W 2019 roku przypadła 27. 
rocznica tragicznej śmierci st. 
sierż. Marka Sienickiego, który 
służył w Komendzie Miejskiej 
Policji w Bytomiu. Zginął na 
służbie. 15 maja w Bytomiu 
zorganizowano V wojewódzkie 
mistrzostwa Policji w biegu 
przełajowym im. st. sierż. Mar-

ka Sienickiego. Wystartowało 
w nich 148 uczestników. 

Częstochowską Straż Miej-
ska reprezentowało dwóch 
strażników miejskich: Jacek 
Maduzia i Bartosz Kopciński 
oraz pracownik cywilny Kata-
rzyna Kotas – poinformowała 
Straż Miejska w Częstochowie. 

Zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni mieli do pokonania dzie-
więciokilometrową trasę. Była 
ona wytyczona drogami grunto-
wymi przez rezerwat przyrody 
Segiet. 

– Reprezentanci częstochow-
skiej Straży Miejskiej zajęli: 52. 

miejsce (Jacek Maduzia), 98. 
(Bartosz Kopciński) oraz 148. 
(Katarzyna Kotas/ 48. wśród 
kobiet). 

Na podium stanęli policjanci 
z KMP Katowice (1. i 3. miejsce) 
oraz z KMP Ruda Śląska (2. 
miejsce) – dodaje Straż Miejska. 
Zawody zostały zorganizowane 
przez Komendę Miejską Policji 
w Bytomiu, Komendę Woje-
wódzką Policji w Katowicach 
oraz bytomski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Patronat honorowy 
objął nad wydarzeniem Prezy-
dent Miasta Bytomia. 

Paula Nogaj

https://b4sportonline.pl/Czestochowa_Streetball_2019
https://b4sportonline.pl/Czestochowa_Streetball_2019
https://b4sportonline.pl/Czestochowa_Streetball_2019
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PROGRAM TV – PIĄTEK 17 MAJA 2019 r.

05:05 Jeden z dziesięciu - 6/113
05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 174; 

serial; Turcja (2015)
07:05 Elif; s.III; odc. 485; serial; Turcja 
08:00 Wiadomości, Na żywo
08:10 Pogoda poranna, Na żywo
08:15 Kwadrans polityczny, Na żywo
08:40 Blondynka; s.VI; odc. 78 Zanim 

zabiją dzwony; serial TVP
09:40 Komisarz Alex; s.X; odc. 130 - 

Trzeci człowiek; serial kryminalny TVP
10:40 Ojciec Mateusz; s.VII; odc. 94 - 

Przytułek; serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów; odc. 224; 

telenowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości, Na żywo
12:15 Agrobiznes, Na żywo
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – Magazyn 

rolniczy
12:50 Natura w Jedynce – Śpiochy na 

Sumatrze; film dokum.; Francja 
14:00 Elif; s.III; odc. 486; serial; Turcja 
15:00 Wiadomości, Na żywo
15:10 Pogoda, Na żywo
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość; s.II; odc. 175; 

serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; odc. 4097; 

teleturniej muzyczny
18:00 Klan; odc. 3492; telenowela TVP
18:30 Korona królów – taka historia..; 

odc. 35; telenowela historyczna TVP
18:55 Jeden z dziesięciu - 7/113
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:35 The Wall. Wygraj marzenia; /62/
21:30 Gramy dla Europy – widowisko z 

okazji 15 – lecia wejścia Polski do 
UE; cz.1

22:25 Audycje Komitetów Wyborczych
23:00 Wiktoria; s.II; odc. 17 Ukojenie 

i radość; część pierwsza; serial 
kostiumowy; Wielka Brytania (2016)

24:00 El Principe – dzielnica zła; odc. 
34; serial; Hiszpania (2014); od lat 16

00:55 El Principe – dzielnica zła; odc. 
35; serial; Hiszpania (2014); od lat 16

01:50 Magazyn kryminalny 997; 
magazyn

02:40 Ocaleni; reality show; od lat 16
03:45 Notacje – Aleksander Szekal. 

Przeżyłem ponad wiek; cykl dokum.

05:05 Koło fortuny; odc. 323 ed. 5
05:40 Egzamin z życia; odc. 37; serial 

TVP
06:35 Podróże z historią; s.V; odc. 48; 

cykl dokumentalny
07:10 Na sygnale; odc. 60; serial 

fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi (21); magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie - w tym: 

Panorama i Pogoda
11:00 Panorama, Na żywo
11:05 Pogoda, Na żywo
11:10 Pytanie na śniadanie Extra
11:25 Rodzinka.pl; s.VIII; odc. 174 

sezon 8; serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia; odc. 2066; serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny; odc. 324 ed. 5
13:15 Miłosne potyczki; odc. 83; serial 

obyczajowy; Turcja (2016)
14:00 Coś dla Ciebie; magazyn
14:30 Operacja Zdrowie!; magazyn med.
15:10 Doktor z alpejskiej wioski – nowy 

rozdział; odc. 95; serial; Niemcy 
(2008)

16:00 Koło fortuny; odc. 510 ed. 6; 
teleturniej

16:35 Familiada; s.I; odc. 2167; 
teleturniej

17:10 Więzień miłości; odc. 59; Turcja 
(2016)

18:00 Panorama, Na żywo
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram, Na żywo
18:35 Audycje Komitetów Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl; s.III; odc. 73; serial 

komediowy TVP
19:35 Barwy szczęścia; odc. 2066; serial 

obyczajowy TVP
20:10 Barwy szczęścia; odc. 2067; serial 

obyczajowy TVP
20:45 O mnie się nie martw; s. X; odc. 

11/13; serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl; odc. 262; sezon 14; 

serial komediowy TVP
22:20 La La Poland; s.II; odc. (3); 

program rozrywkowy
22:55 Król życia; komedia; Polska 

(2015)
00:40 Za kilka dolarów więcej; western; 

Włochy, Niemcy, Hiszpania (1966)
02:55 Saga Wikingów; film akcji; 

Szwajcaria, Niemcy, Republika 
Południowej Afryki (2014); od lat 16

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

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

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:30 Malanowski i partnerzy (747) serial 

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

(138) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (621) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (182) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (503) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2884) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (374) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
16:10 Pogoda; magazyn informacyjny
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (351) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (341) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2885) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (452) serial 

komediowy
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z 

gwiazdami 9 (11-ost.); program 
rozrywkowy. Pary tworzą m.in. 
Agnieszka Radwańska i Stefano 
Terrazzino, Anna Jagodzińska i Michał 
Jeziorowski,...

22:30 Jak rozpętałem II wojnę światową: 
Wśród swoich (3-ost.); komedia, Polska 
1969. Z Afryki Franek Dolas przedostaje 
się do Włoch, gdzie wpada w ręce 
Niemców. Wysyłają oni sprytnego 
Polaka na front wschodni....

0:00 Automata; thriller SF, Kanada/Bułgaria/
Hiszpania/USA 2014. Połowa XXI w. 
Zautomatyzowany świat. Pewna 
korporacja produkuje roboty mające 
wspierać ludzi w odbudowie zniszczonej 
planety. Jacq Vaucan prowadzi 
śledztwo...

2:35 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5675) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (1/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Bliny gryczane z 

dipem z czerwonym kawiorem (3/40) - 
program

08:00 Dzień Dobry TVN (2457) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1046) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (935) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (698) - program
14:00 19 + (399) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (7/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy. 
Piętnaście lat temu na nowosądeckim 
blokowisku swoją włosko brzmiącą 
knajpkę otworzył pan Piotr. Po kliku 
latach jednak przeprowadził się do 
Rzeszowa, a Campo di Fiori zaczął 
zarządzać na odległość przez telefon. 
Nieobecność właściciela powoduje 
niechęć pracowników, którzy czują się 
niedowartościowani, pracują bez 
motywacji i bez podziału obowiązków. 
Mają żal do szefa, że się nimi nie 
interesuje i nie robi nic, by sytuację 
polepszyć. Kiedyś w Campo di Fiori były 
tłumy, dziś jest tylko bałagan. Piotr ma 
świadomość, że sam sobie nie poradzi z 
chaosem, do którego doprowadził. Liczy 
na pomoc Magdy Gessler…

15:30 Szkoła (699) - program
16:30 19 + (400) - program
17:00 Szpital (936) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1047) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7807) - informacje
19:35 Sport (7790) - informacje 
19:45 Pogoda (7787) - informacje 
19:50 Uwaga! (5676) - program
20:00 Avengers - film przygodowy, 

USA 2012. Super bohaterowie łączą siły! 
Iron Man, Hulk, Thor, Kapitan Ameryka, 
Sokole Oko i Czarna Wdowa. Gdy świat 
staje w obliczu niebezpieczeństwa Nick 
Fury, dyrektor agencji S.H.I.E.L.D., musi 
stworzyć oddział gotowy do walki z 
nieprzyjacielem. 

23:00 Człowiek o żelaznych pięściach - 
film przygodowy, USA/Hong Kong 2012 
(od lat 16). Na ulicach feudalnych Chin 
rozpoczyna się krwawa wojna 
znienawidzonych ze sobą klanów. 
Wszyscy szanowani wojownicy Kung Fu, 
płatni zabójcy i mordercy rozpoczynają 
poszukiwania skarbu. Film w reżyserii 
RZA, wyprodukowany przez Quentina 
Tarantino. 

01:00 Kuba Wojewódzki 13 (25) - talk 
show (od lat 16)

02:00 Uwaga! (5676) - program
02:25 Moc Magii (483) - program 

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 45

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 222

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
100

09:00 Rodzinny interes; odc. 1
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odc. 67
11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 

fabularny, Niemcy 2004; odc. 2-3
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 

fabularny, USA 2014; odc. 16-17
15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 79
16:00 Rodzinny interes; odc. 1-2
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

100
19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

101
20:00 Niepokonany 3: Odkupienie; akcja, 

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

21:55 Bez twarzy; akcja, USA 1997. Agent 
FBI Sean Archer (John Travolta) 
prowadzi śledztwo, które pozwoli mu na 
odkrycie lokalizacji śmiercionośnej broni 
biologicznej skrywanej przez Castora 
Traya (Nicolas Cage). Po przejściu 
zbiegu chirurgicznego, agent dosłownie 
„pożycza” wizerunek Troy’a, by wypełnić 
swoją misję. Sprawy jednak się 
komplikują, kiedy Troy po wybudzeniu 
ze śpiączki podszywa się pod Archera i 
zaczyna siać spustoszenie. Tymczasem 
wszyscy myślą, że to agent FBI Sean.

00:45 Handel; akcja, USA 2007. Nastoletnia 
Meksykanka Adriana oraz Weronika 
(Alicja Bachleda Curuś) – zostają 
porwane na terenie Meksyku, a 
następnie przemycone do USA, gdzie 
rozwinięty jest handel żywym towarem. 
W poszukiwania dziewczyn angażuje się 
brat Adriany. Na swojej drodze spotyka 
amerykańskiego policjanta, z którego 
pomocą ma nadzieję znaleźć siostrę. Ich 
pościg nabiera dramatyzmu, gdy 
dziewczynka zostaje wystawiona na 
aukcję. Czy uda im się dotrzeć do 
porywaczy, zanim będzie za późno?

03:00 Rodzinny interes; odc. 1
04:05 Taki jest świat; factual, 2019
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 19
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 4

05:40 Korona królów; odc. 181; 
telenowela historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 61 „Trudny 
pacjent”; serial fabularyzowany TVP

06:40 Na sygnale; odc. 62 
„Nowicjuszka”; serial fabularyzowany 
TVP

07:20 Stawka większa niż życie; odc. 
2/18 - Hotel Excelsior; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1050; 
serial TVP

09:30 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 10/13; 
serial TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 90 „To 
miłość”; serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 91 
„Kobiety górą”; serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus 
rekreacji; serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.V; odc. 63 - Przewroty 
kopernikańskie; serial obyczajowy 
TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 - 
Gang; serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 206 - 
Konferencja; serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 289 
Nieodparty apetyt; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 62 
„Nowicjuszka”; serial fabularyzowany 
TVP

16:50 Ranczo; s.V; odc. 64 - Nad 
Solejuków i Wargaczów domem; 
serial obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 65 - Pakt z 
czartem; serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 12; 
serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 207 - 
Dębowa Górka; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 5 - Róża; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze 
diamentów; serial obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; s.VI; odc. 67 - Kozi róg; 
serial obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 208 - 
Porzeczki; serial kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 274; 
serial kryminalny TVP

01:15 Ekstradycja I; odc. 4/6; serial 
kryminalny TVP; od lat 16

02:20 Ekstradycja I; odc. 5/6; serial 
kryminalny TVP; od lat 16

03:25 Stawka większa niż życie; odc. 
2/18 - Hotel Excelsior; serial TVP

04:40 M jak miłość; s.I; odc. 1050; 
serial TVP
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06:40 Familiada; odc. 2485; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – Lekko 

i dietetycznie z królikiem; magazyn 
kulinarny

07:40 Postaw na milion; odc. 170; 
teleturniej

08:40 Prywatne życie zwierząt; sezon 
2 (odc. 10) - Świat oczami zwierząt; 
reportaż

09:10 Koło fortuny; odc. 486 ed. 6; 
teleturniej

09:50 Kabaret za kulisami (10); 
program rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /117/ 
- „Lubię wracać tam gdzie byłem” - 
Zbigniew Wodecki

11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /77/ - 
„Jestem z miasta” - Elektryczne Gitary

11:15 Familiada; odc. 2485; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /36/; 

teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaret 

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

14:25 The Wall. Wygraj marzenia; /19/; 
teleturniej

15:20 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII 
Festiwal Kabaretu Koszalin 2012. 
„SPA KOSZALIN” 

18:25 Okrasa łamie przepisy – Konkurs 
na najlepsze piersi; magazyn 
kulinarny

18:55 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat - Islam afrykański; odc. 13; cykl 
reportaży

19:30 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem; odc. (11); magazyn 
kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /37/; 
teleturniej

20:30 Postaw na milion; odc. 184; 
teleturniej

21:30 Konkurs Piosenki Eurowizji - II 
półfinał

24:00 Dzięki Bogu już weekend; s.I (12); 
program rozrywkowy

01:05 Kabaretowa Mapa Polski – VIII 
Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska (1-2); program rozrywkowy

03:10 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe Przeboje Lata (1); 
program rozrywkowy

04:10 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – Maryla 
Rodowicz; /cz. 1/; widowisko 
rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (9) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (573) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Budowa w tarapatach) 
(74) - program sądowy

07:55 Szpital (272) - program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi 24-latkę, która 
spadła ze ścianki wspinaczkowej. 
Pacjentka jest przytomna, ale bardzo 
obolała i ma liczne obrażenia…

08:50 Big Brother (44/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (45/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (69/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (105/165) - program
12:45 19 + (106/165) - program
13:15 Ukryta prawda (336) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (45/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Pracoholik) (75) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Maltretowana z zazdrości) (112/116) - 
program sądowy

16:20 Szpital (273) - program obyczajowy. 
Karetka przywozi do szpitala rannego 
12-latka. Chłopak podczas przerwy 
lekcyjnej poszedł z kolegami na strych 
opuszczonego budynku obok szkoły. 
Tam w trakcie zabawy spadł z wysokości 
i nabił się ręką na gwóźdź, który przebił 
mu dłoń na wylot…

17:20 Big Brother Podwieczorek (45/64) - 
program

17:25 Prawo Agaty 2 (10) - serial 
obyczajowy

18:25 Przyjaciele (17/25) - serial 
komediowy, USA

18:55 Ugotowani 12 (9/10) - program 
kulinarno-rozrywkowy

20:00 Big Brother (45/65) - program
21:00 Władcy umysłów - film melodramat, 

USA 2011. Robiący karierę młody 
polityk zdobywa upragnione stanowisko 
kongresmena. Wkrótce orientuje się, że 
otaczająca go rzeczywistość jest 
złudzeniem. Wszystko, co otacza ludzi, 
to tylko scenografia zbudowana przez 
tajemniczych strażników kontrolujących 
ludzi…

23:15 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka 
życia - film przygodowy, USA/Niemcy/
Japonia/Wielka Brytania/Holandia 2003

01:40 Moc Magii (483) - program 
03:50 Druga strona medalu 3 (8) - talk 

show – Izabela Sokołowska
04:20 Druga strona medalu 4 (1/8) - talk 

show – Dariusz Krupa

05:25 Oddać dziecko 2 (10/12) - program 
dokumentalny (od lat 12)

06:25 Beauty ekspert 2 (12) - magazyn 
lifestylowy (od lat 12)

06:55 W dobrym stylu 2 (6/12) - program 
lifestylowy (od lat 12)

07:40 Sablewskiej sposób na modę (5/12) 
- program rozrywkowy (od lat 12)

08:25 Apetyt na miłość 3 (5/12) - program 
09:25 W czym do ślubu? 2 (3/10) - reality 

show (od lat 12)
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu (3/6) 

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

program rozrywkowy (od lat 12)
11:45 Kuchenne rewolucje 4 (7/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
12:45 Eks-tra zmiana 2 (7/8) - program 

lifestylowy (od lat 12)
13:45 Rodzinny kryzys księżnej Meghan
14:45 W czym do ślubu? (5/10) - reality 

show (od lat 12)
15:15 W czym do ślubu? 3 (8/12) - reality 

show (od lat 12)
15:45 Śluby marzeń (2/3) - program 
16:50 Subiektywny ranking naj… (3/6) - 

program (od lat 12)
17:25 Tak powstaje (7/8) - program 

lifestylowy (od lat 12)
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (4/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy 
18:55 W czym do ślubu? (6/10) - reality 

show (od lat 12)
19:30 Ugotowani 7 (15) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:05 Ugotowani 7 (16) - program 

kulinarno-rozrywkowy (od lat 12)
20:40 Życie po zamachu w Manchesterze - 

program (od lat 12)
21:50 Kobieta na krańcu świata 9 (2/9) - 

program (od lat 12)
22:25 Miłość od kuchni (1/10) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
23:25 Kto tu mieszka? (2/8) - program 

rozrywkowy (od lat 12)
00:10 Sablewska od stylu. Na okazje 

(11/12) - program rozrywkowy 
00:55 Zakupy dla nieznajomego (14/26) - 

program rozrywkowy (od lat 12)
02:00 Wiem, co kupuję (8/12) - program 

lifestylowy (od lat 12)
02:30 Wiem, co jem 5 (6/10) - magazyn 

(od lat 12), napisy dla niedosłyszących 
03:00 Wiem, co jem 3 (8/16) - magazyn 
03:30 W roli głównej - Anna Lewandowska 

(4/8) - talk show (od lat 12)
04:00 W roli głównej - Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (4/17) - talk show 
04:30 W roli głównej - Rinke Rooyens 

(5/17) - talk show (od lat 12)

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym 

- 2 runda 
07:50 Lekkoatletyka - IAAF Mistrzostwa 

Świata sztafet, Jokohama dz. 1-2 
12:00 Tenis ziemny - Turniej WTA 

Rzym - 1/4F 
16:10 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 

Świata Elity: Austria - Norwegia 
18:40 Wyścigi samochodowe - 

Formuła 1 - Grand Prix Hiszpanii 
- Podsumowanie

19:55 Ring TVP Sport
21:00 Tenis ziemny - Turniej WTA 

Rzym - 1/4F 
23:05 Sportowy Wieczór
23:15 Tenis ziemny - Turniej WTA 

Rzym - 1/4F 
01:15 Boks - Gala boksu zawodowego w 

Atlantic Cit: walka wieczoru: Claressa 
Shields - Christina Hammer 

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

05:00 Nieśmiertelni

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (9) serial 
przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (32) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (16) reality show. 

Sylwia i Janusz to rodzina zastępcza 
11-letniej Zuzi i 8-letniego Kuby. Dzieci 
wychowywały się w rodzinie 
alkoholików. Ekipa Katarzyny Dowbor...

9:00 Septagon (44) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(35) reality show. Przed uczestnikami 
kolejne wyzwanie. Tym razem zawodnicy 
muszą przygotować dania dietetyczne. 
Kulinarne poczynania kucharzy oceni 
Wojciech Modest Amaro i gość...

11:25 SuperPies (18); magazyn 
poradnikowy. Aneta Awtoniuk pomoże 
właścicielom psa Gringo, który szczeka 
na każdy dźwięk dochodzący zza drzwi 
mieszkania. Szczególnie drażni go 
dzwonek. Po...

12:00 9. miesiąc (1) serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (180) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (548) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (81) serial 

kryminalny
17:00 Joker (2) teleturniej
18:00 Septagon (45) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (549) serial 

obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu (23); program 

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

21:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
(301) serial kryminalny

22:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
(302) serial kryminalny

23:00 Kontrakt na zabijanie; thriller, 
Niemcy/USA 2006

1:10 Zagadkowe zgony (2) serial 
dokumentalny

1:40 Zagadkowe zgony (3) serial 
dokumentalny

2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:50 Był taki dzień – 17 maja; felieton
07:00 Dziennik telewizyjny – 17.05.1989
07:45 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

5/13; serial sensacyjny TVP
08:40 Marzyciele; program publicyst.
09:20 Historia Polski – Niosła Go 

Polska; cz. 2; film dokumentalny
10:45 Sensacje XX wieku – Berlin 45; 

cz. 2; cykl dokumentalny
11:20 Plemienna sztuka przetrwania 

– Dzika dżungla; odc. 2/8; serial 
dokumentalny; USA (2015)

12:10 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 15; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 44 „Tajna broń”; 
serial TVP

13:20 Afryka; cz. 2. Sawanna; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)

14:20 Jedwabny szlak; 1/3; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

15:25 Helikoptery w akcji; odc. 3/4 
Afganistan; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2008)

16:25 Historia Polski – Wszystko co 
nasze; film dokumentalny

17:35 Poszukiwacze skarbów – Senna 
Kotlina; odc. 7/16; cykl dokumentalny; 
USA (2014)

18:05 Ex Libris; odc. 384; magazyn
18:30 Polska Kronika Filmowa 1994 - 

Wydanie 15; cykl dokumentalny
18:45 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

6/13; serial sensacyjny TVP
19:45 Dubler; film dokumentalny
20:15 Zdarzyło się w Mafekingu; film 

dokumentalny
21:00 Historia na sprzedaż - 2/6; serial 

dokumentalny; USA (2016)
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL w 

DTV; odc. 75; magazyn
22:35 Szerokie tory – Jeden dzień z 

życia dyrektora fundacji „Droga do 
domu”

23:15 Wojna wietnamska – Igranie 
z ogniem, lata 1961 - 63; serial 
dokumentalny; USA (2017)

00:20 Słynne jednostki specjalne – 
Spidermani Aleksandra Wielkiego; 
odc. 2/10; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017); od lat 16

01:10 Sensacje XX wieku – Berlin 45; 
cz. 1; cykl dokumentalny

01:40 Encyklopedia II wojny światowej 
– Inwazja, której nie było; cz. 2; cykl 
dokumentalny

02:15 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii. – Jeden list trzy 
tajemnice

02:45 Dziennik telewizyjny – 17.05.1989

6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 

Basket Liga; mecz półfinałowy fazy 
play-off

11:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 1. 
mecz ćwierćfinałowy

13:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 2. 
mecz ćwierćfinałowy

16:00 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą 
się w nim także materiały 
poświęcone...

17:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy 
play-off

20:30 Boks
22:00 Boks
23:00 Boks
3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA
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05:15 Klan; odc. 3488; telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3489; telenowela TVP
06:00 Klan; odc. 3490; telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; magazyn
08:00 Pełnosprawni; odc. 301; magazyn 

dla niepełnosprawnych
08:30 wojsko – polskie.pl; odc. 53; 

reportaż
08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; magazyn
09:50 Korona królów – taka historia..; 

odc. 35; telenowela historyczna TVP
10:20 Korona królów; odc. 221; 

telenowela historyczna TVP
10:55 Korona królów; odc. 222; 

telenowela historyczna TVP
11:25 Korona królów; odc. 223; 

telenowela historyczna TVP
11:55 Korona królów; odc. 224; 

telenowela historyczna TVP
12:25 Fascynujący świat – Sekrety 

Doliny Krzemowej; odc. 1 - 
Burzyciele starego ładu; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2017); reż.: nie dotyczy

13:25 Z pamięci; felieton
13:35 Okrasa łamie przepisy; magazyn 

kulinarny
14:10 Jak to działa; magazyn
14:40 Wiktoria; s.II; odc. 17 Ukojenie 

i radość; część pierwsza; serial 
kostiumowy; Wielka Brytania (2016)

15:45 To był rok!
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; odc. 4098; 

teleturniej muzyczny
18:30 Stulecie Winnych; odc. 11; serial 

TVP
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn, Na żywo
20:25 Audycje Komitetów Wyborczych
21:00 Konkurs Piosenki Eurowizji  Tel 

Aviv 2019 - finał
00:40 Milczenie owiec; thriller; USA 

(1991); reż.:Jonathan Demme; 
wyk.:Jodie Foster, Anthony Hopkins, 
Scott Glenn, John Lighow; od lat 16

02:50 Jaka to melodia?
03:45 Gołas, absolutnie!; film 

dokumentalny
04:40 Z pamięci; felieton

05:15 Koło fortuny; odc. 325 ed. 5; 
teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 2063; serial 
obyczajowy TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 2064; serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość; odc. 1444; serial 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym 
Pogoda

11:20 Pogoda, Na żywo
11:25 Pytanie na śniadanie Extra
11:55 To je Borowicz. Podróże ze 

smakiem; odc. (24); magazyn 
kulinarny

12:30 Bake off – Ale ciacho! (10) ed. 5; 
widowisko

13:30 Na sygnale; odc. 232 „Póki 
śmierć nas nie rozłączy”; serial 
fabularyzowany TVP

14:00 Familiada; odc. 2551; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 511 ed. 6; 

teleturniej
15:20 O mnie się nie martw; s. X; odc. 

11/13; serial komediowy TVP
16:20 Zmiennicy; odc. 11/15 - 

Antycypacja; serial TVP
17:20 Słowo na niedzielę – Korona z 

głowy
17:35 Audycje Komitetów Wyborczych
18:00 Panorama, Na żywo
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram, Na żywo
18:35 Postaw na milion; odc. 203; 

teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na milion; odc. 

203
19:35 Lajk!
20:00 Europa da się lubić – 15 lat 

później (4); program rozrywkowy
21:10 Saga Wikingów; film akcji; 

Szwajcaria, Niemcy, Republika 
Południowej Afryki (2014); 
reż.:Claudio Fah; wyk.:Tom Hopper, 
Ryan Kwanten, Ken Duken, Charlie 
Murphy; od lat 16

23:00 Straż wiejska; USA (2001); 
reż.:Jay Chandrasekhar; wyk.:Jay 
Chandrasekhar, Kevin Heffernan, 
Steve Lemme, Marisa Coughlan; od 
lat 16

00:50 Król życia; komedia; Polska 
(2015); reż.:Jerzy Zieliński; 
wyk.:Robert Więckiewicz, Magdalena 
Popławska, Bartłomiej Topa, Krzysztof 
Czeczot, Anna Niedźwiecka, Jan 
Peszek, Jerzy Trela; od lat 16

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

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

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:30 SpongeBob: Na suchym lądzie; 

komedia, USA 2015. Pirat Burgerobrody 
kradnie przepis na miejscowy przysmak, 
kraboburgery, by rozpocząć 
konkurencyjną produkcję. SpongeBob i 
przyjaciele zamierzają zrobić wszystko, 
by pokrzyżować...

10:15 Ewa gotuje (363); magazyn 
kulinarny. Ewa Wachowicz prezentuje 
przepisy zainspirowane kuchnią z 
różnych zakątków świata, a także 
odkrywa uroki rodzimych potraw. 
Smaczne dania, które proponuje,...

10:45 Sekrety rodziny (28) serial 
paradokumentalny

11:45 Sekrety rodziny (29) serial 
paradokumentalny

12:45 Sekrety rodziny (30) serial 
paradokumentalny

13:45 Świat według Kiepskich (208) serial 
komediowy

14:20 Świat według Kiepskich (209) serial 
komediowy

14:55 Świat według Kiepskich (210) serial 
komediowy

15:35 Piosenki z drugiej ręki; koncert. 
Zaprezentują się twórcy, którzy zasłynęli 
przeróbkami przebojów. Wystąpią m.in. 
Letni Chamski Podryw z „Pomidorową”, 
Cyber Marian wykonujący piosenkę „Das 
Maluch”,...

17:45 Chłopaki do wzięcia (161) serial 
dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia (162) serial 
dokumentalny

18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (17) serial 

komediowy
20:05 Madagaskar 3; film animowany, USA 

2012. Podróżujące zwierzaki dostają 
szansę powrotu do domu. Dołączają do 
trupy cyrkowej.

22:00 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 (12-
ost.); program rozrywkowy

0:05 Prawdziwa historia; dramat 
kryminalny, USA 2015. Michael Finkel, 
dziennikarz ‚New York Timesa’, 
skompromitował się artykułem, którego 
bohater – handlarz niewolnikami w Mali 
- nie istnieje. Reporter...

2:30 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:20 Uwaga! (5676) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1160) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 17 (732) - 

serial obyczajowy
12:50 Avengers - film przygodowy, 

USA 2012. Super bohaterowie łączą siły! 
Iron Man, Hulk, Thor, Kapitan Ameryka, 
Sokole Oko i Czarna Wdowa. Gdy świat 
staje w obliczu niebezpieczeństwa Nick 
Fury, dyrektor agencji S.H.I.E.L.D., musi 
stworzyć oddział gotowy do walki z 
nieprzyjacielem. 

15:55 Agent - Gwiazdy 4 (12/13) - program
17:00 Dorota inspiruje 2 (2/8) - program
18:00 Kuchenne rewolucje 19 (12/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty (7808) - informacje
19:25 Sport (7791) - informacje 
19:35 Pogoda (7788) - informacje 
19:45 Uwaga! (5677) - program
20:00 Miss agent - film komedia, 

USA 2000. Terroryzujący od lat Amerykę 
psychopatyczny morderca ostrzega, że 
tym razem zaatakuje uczestniczki 
konkursu piękności. FBI nie zamierza 
dopuścić do tragedii. Plan jest 
następujący: trzeba znaleźć świetnie 
wyszkoloną agentkę, która wcieli się w 
rolę jednej z kandydatek ubiegających 
się o koronę najpiękniejszej…

22:15 Okrucieństwo nie do przyjęcia - film 
komedia, USA 2003. Znany adwokat, 
Miles Massey (George Clooney), 
specjalizuje się w sprawach 
rozwodowych; jest popularny i bardzo 
skuteczny. Pewnego dnia zgłasza się do 
niego klient, którego żona (Catherine 
Zeta-Jones) chce podczas rozwodu 
pozbawić go majątku. Massey wygrywa 
sprawę, ale nawet nie podejrzewa, że 
rozwścieczona była małżonka zapragnie 
zemsty. Rozpoczyna się prawdziwa 
walka…

00:20 Sherlock Holmes - film sensacyjny, 
USA/Wielka Brytania/Niemcy 2009. 
Sherlock (Robert Downey Jr.) i jego 
przyjaciel, dr Watson (Jude Law), 
doprowadzają do aresztowania i 
stracenia przestępcy pochodzącego z 
arystokracji, lorda Blackwooda. On 
jednak, przed egzekucją zapowiada, że 
zmartwychwstanie i dokończy dzieła. I 
rzeczywiście, już następnego dnia po 
pogrzebie grób lorda jest otwarty, a jego 
ciała nie ma. W Londynie zaczynają 
dziać się dziwne rzeczy. 

02:55 Uwaga! (5677) - program
03:15 Moc Magii (484) - program  

(od lat 16)

05:50 Czynne całą dobę; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2014

07:00 Taki jest świat; factual, 2019
07:50 Tajemnice medyczne; serial 

fabularny, 2016
08:50 13 Posterunek 2; serial fabularny, 

2000; odc. 24-25
10:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

97-101
14:50 Rodzinny interes; odc. 40-42
17:40 Instrukcji nie załączono; komedia, 

Meksyk 2013. Wino, kobiety i śpiew – to 
beztroskie życie wiecznego kawalera 
Valentina (Eugenio Derbez). Niestety 
pewnego dnia wszystko się zmienia. 
Była kochanka Julia (Jessica Lindsey) 
podrzuca mu dziecko i znika. Valentin 
nie ma wyjścia i musi sobie jakoś 
poradzić…

20:00 Protektor; akcja, USA 2012. Luke 
Wright jeszcze niedawno był najbardziej 
nieprzejednanym nowojorskim gliną. 
Dziś załamany, skompromitowany i bez 
pracy włóczy się po ulicach planując 
samobójstwo. Pewnego dnia los stawia 
na jego drodze przerażoną dziewczynkę 
ściganą przez chińską Triadę i rosyjską 
mafię…

21:55 Momentum; akcja, RPA, USA 2015. 
Alexis (Olga Kurylenko) bierze udział w 
wielkiej kradzieży. Obiecuje sobie, że to 
już ostatni skok w jej życiu. Planowana 
kradzież drogocennych diamentów ma 
ich ustawić na resztę życia. Okazuje się 
jednak, że szlachetne kamienie były 
jedynie przynętą…

23:50 Co się zdarzyło w Las Vegas; 
komedia, USA 2008. Las Vegas to 
miasto rozrywki. Pewnego dnia spotyka 
się tam para zupełnie różnych ludzi – 
Jack (Ashton Kutcher) i Joy (Cameron 
Diaz). Po szalonej nocy w Mieście 
Grzechu, budzą się jako małżeństwo. To 
jednak dopiero początek ich kłopotów. 
Kiedy decydują się na rozwód, okazuje 
się, że Jack wygrał 3 miliony dolarów, 
wrzucając do automatu monetę 
pożyczoną od Joy. Od tej pory sąd 
nakazuje im przez pół roku być idealnym 
małżeństwem, żeby sprawiedliwie 
podzielić wygraną. Każde z nich marzy 
jednak, żeby pozbyć się drugiego i 
zgarnąć pieniądze dla siebie. Kto wygra?

01:50 Taki jest świat; factual, 2019
02:30 Biesiada na cztery pory roku; 

factual, 2015
04:00 Menu na miarę; serial fabularny, 

2011
04:40 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 4
05:00 Dyżur; factual, 2010; odc. 20
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 5

05:45 Na sygnale; odc. 229; serial TVP
06:20 Janosik; odc. 2/13; serial TVP
07:20 Janosik; odc. 3/13; serial TVP
08:10 Bulionerzy; odc. 39 - Pracoholik; 

serial komediowy TVP
08:40 Bulionerzy; odc. 40 - 

Odchudzanie; serial komediowy TVP
09:10 Bulionerzy; odc. 41; serial TVP
09:40 Ranczo; s.V; odc. 57 - Człowiek z 

Rio; serial obyczajowy TVP
10:40 Ranczo; s.V; odc. 58 - Obcy 

krajowcy; serial obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 84 „W 

jakim wieku?”; serial komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 85 „Praca 

Tomka”; serial komediowy TVP
12:40 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 86 

„Dziewczyna Kuby”; serial komediowy 
TVP

13:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 201 - 
Myszka Miki; serial kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.V; odc. 59 - Doktor 
Wezół; serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski 
rozłącznik; serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i 
zęby trzonowe; serial obyczajowy TVP

17:15 Czterdziestolatek; odc. 19/21 - Z 
dala od ludzi, czyli coś swojego; 
serial TVP

18:15 Ja to mam szczęście!; odc. 13; 
serial TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; odc. 14; 
serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XXI; odc. 274; 
serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 202 - 
Lotnisko; serial kryminalny TVP

21:20 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 203 - 
Antyk; serial kryminalny TVP

22:15 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus 
rekreacji; serial obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.V; odc. 63; serial TVP
00:15 Stulecie Winnych; odc. 11; serial 

TVP
01:05 Echo serca; odc. 11; serial TVP
01:55 Paradoks; odc. 4 Tajemnica 

spowiedzi; serial kryminalny TVP
02:55 Mrok; odc. 4/8 - Miłość może 

zabić; serial kryminalny TVP; od lat 16
03:50 Rodzinka.pl; odc. 260; sezon 14; 

serial komediowy TVP
04:20 Rodzinka.pl; odc. 261; sezon 14; 

serial komediowy TVP
04:50 Ja to mam szczęście!; odc. 21; 

serial TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:25 Rozrywka Retro – Telepeerele 
(14); widowisko rozrywkowe

07:20 Zakochaj się w Polsce; odc. 87 
Rzeszów; magazyn

07:50 Kraj się śmieje – Publiczność 
interaktywna (1)

08:50 Koło fortuny; odc. 487 ed. 6; 
teleturniej

09:35 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 
Czesław Niemen; reportaż

10:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Młodych (1); program 
rozrywkowy

11:10 Andre Rieu: Welcome To My 
World; cykl dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 
Czesław Niemen; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy – Orzechy 
i wiklina; magazyn kulinarny

13:05 Podróże z historią; s.II; odc. 19 Na 
torach historii; cykl dokumentalny

13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 1) - Być piękną; reportaż

14:15 Postaw na milion; odc. 184; 
teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej Piosenki; /118/ 
- „Niepokonani” - Perfect

15:20 Z Andrusem po Galicji – Przemyśl
15:50 Big Music Quiz (21); teleturniej 

muzyczny
16:50 Wszystkie stworzenia duże i 

małe – Psiaki, prosiaki i pikle; odc. 
12 sezon II; serial; Wielka Brytania 
(1978)

17:55 Wielki Test o Sienkiewiczu
19:45 Dwoje i ich boje (8); program 

rozrywkowy
20:50 Paranienormalni Tonight 

– Andrzej Piaseczny; program 
rozrywkowy

21:55 Hity kabaretu (8) Suszymy i inne 
hity Kabaretu Młodych Panów (2); 
program rozrywkowy

22:55 Kabaretowa Mapa Polski – Opole 
na bis - Marcin Daniec; koncert

23:30 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe wakacje z duchami 
(1-2); widowisko

01:45 Koło fortuny; odc. 486 ed. 6; 
teleturniej

02:30 Rozrywka Retro – Telepeerele 
(14); widowisko rozrywkowe

05:50 Ukryta prawda (574) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother (45/65) - program
09:55 Big Brother (46/65) - program
10:55 Big Brother (47/65) - program
11:55 Ukryta prawda (332) - program 

obyczajowy
13:00 Ukryta prawda (333) - program 

obyczajowy
14:00 Dziewczyny z drużyny IV - komedia, 

USA 2007. Tym razem dziewczyny staną 
do rywalizacji, w której zwycięzca 
zdobędzie zaszczyt reprezentowania 
Stanów Zjednoczonych w 
międzynarodowych mistrzostwach…

15:55 Johnny English - komedia, Francja/
Wielka Brytania/USA 2003. Kiedy plan 
kradzieży Klejnotów Koronnych zostaje 
ujawniony, pozostał tylko jeden człowiek, 
niosący nadzieję na uratowanie kraju, 
człowiek, który będzie w stanie pomścić 
wyeliminowanych z gry tajnych agentów 
oraz zdemaskować demona kryjącego 
się za spiskiem mającym na celu 
pozbawienie kraju symboli Imperium. 
Do akcji wkracza Johnny English 
(Rowan Atkinson). Agent, który nie zna 
strachu. Nie zna niebezpieczeństwa. W 
ogóle o niczym nie ma bladego 
pojęcia… 

17:45 Władcy umysłów - melodramat, 
USA 2011. Robiący karierę młody 
polityk zdobywa upragnione stanowisko 
kongresmena. Wkrótce zaczyna 
orientować się, że otaczająca go 
rzeczywistość jest złudzeniem…

20:00 Big Brother (50/65) - program
21:00 Seks w wielkim mieście II - 

komedia, USA 2010 (od lat 16). Cztery 
przyjaciółki pragną odciąć się od 
problemów. W tym celu wylatują do 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
gdzie wpadają w pułapkę różnic 
kulturowych. 

23:55 Big Brother Nocą + (9/13) - program 
(dozwolone od lat 18). Relacja na żywo z 
wydarzeń w Domu. Wielki Brat podejrzy 
uczestników w intymnych sytuacjach 
dodając swój subiektywny komentarz. 
Tu wszystko może się zdarzyć.

00:30 Błękitna fala - film obyczajowy, USA/
Niemcy 2002. Młoda, robiąca karierę 
sportową surferka, ulega poważnemu 
wypadkowi. Dziewczyna wpada w 
depresję i dopiero uczucie do młodego 
piłkarza wraca jej chęć do życia. 

02:50 Druga strona medalu 4 (2/8) - talk 
show – Jan Podgórski

03:20 Moc Magii (484) - program  
(od lat 16)

05:00 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5 
(3/13) - program lifestylowy

05:45 Zdrowo, czyli jak? (5/10) - program 
lifestylowy

06:20 Wszystko o jedzeniu 4 (2/5) - 
program lifestylowy

06:50 Ostre cięcie 6 (10/12) - program 
07:35 Nowa misja ratunkowa (3/7) - 

program rozrywkowy
08:35 Co nas truje 3 (9/10) - program 

lifestylowy
09:20 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(6/12) - program lifestylowy
10:05 Sablewska od stylu. Na okazje 

(11/12) - program rozrywkowy
10:50 Kto tu mieszka? (2/8) - program 

rozrywkowy
11:35 Tu jest pięknie 3 (1/8) - program 
12:05 Subiektywny ranking smaków
12:35 Śluby marzeń (2/3) - program 

rozrywkowy
13:35 Panny młode ponad miarę 2 (3/10) - 

program 
14:40 Gwiazdy prywatnie 4 (5/8) - program 

lifestylowy
15:10 Pani Gadżet 15 (12/22) - magazyn 
15:40 Pani Gadżet 17 (10/12) - magazyn 
16:10 Tak powstaje (8) - program 

lifestylowy
16:40 Nowa misja ratunkowa (4/7) - 

program rozrywkowy
17:40 Kosmetyczne rewolucje
18:15 Kulisy sławy EXTRA 3 - Michał 

Szpak (3/8) - program lifestylowy
18:45 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(8/12) - program lifestylowy
19:30 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(9/12) - program lifestylowy
20:15 Pani Gadżet 13 (12) - magazyn
20:45 SOS - Sablewska od stylu (1/10) - 

program rozrywkowy
21:30 SOS - Sablewska od stylu (2/10) - 

program rozrywkowy
22:15 Pogromcy medycznych mitów (5) - 

reality show 
23:15 Meksyk - impreza bez ograniczeń - 

dokument (dla małoletnich od lat 16)
00:35 Apetyt na miłość 5 (10/12) - 

program rozrywkowy
01:35 Randka z Internetu (dla małoletnich 

od lat 16)
02:05 W roli głównej - Maciej Stuhr (1/6) - 

talk show
02:35 Wiem, co jem 5 (8/10) - magazyn
03:05 Wiem, co jem 3 (9/16) - magazyn
03:35 W roli głównej - Hanna Lis (5/8) - 

talk show 
04:05 W roli głównej - Anna Głogowska 

(6/17) - talk show
04:35 W roli głównej - Michał Wiśniewski 

(7/17) - talk show

05:30 Sportowy Wieczór
06:05 Piłka nożna - Puchar Włoch - Finał 
08:15 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 - 

Finał Konferencji Wschodniej 
10:15 Ring TVP Sport
11:15 Strongman - Liga mistrzów
12:15 Stan Futbolu, Na żywo
13:30 Piłka ręczna kobiet - Finał: SPR 

Pogoń Szczecin - Metraco Zagłębie 
Lubin, Na żywo

16:10 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 
Świata Elity: Kanada - Niemcy 

18:40 Tenis ziemny - Turniej WTA 
Rzym - 1/2F 

20:10 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 
Świata Elity: Szwecja - Szwajcaria 

22:35 Sportowy Wieczór, Na żywo
23:00 Boks - World Boxing Super Series 

- 1/2 finału: Taylor - Baranczyk 
24:00 Boks - World Boxing Super Series 

- 1/2 finału: Inoue - Rodriguez 
01:00 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 

Świata Elity: skróty meczów dnia 
02:00 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 - 

Finał Konferencji Zachodniej 
05:00 Nieśmiertelni

6:00 101 dalmatyńczyków (3) serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (4) serial 
animowany

6:55 101 dalmatyńczyków (5) serial 
animowany

7:30 101 dalmatyńczyków (6) serial 
animowany

7:55 Flintstonowie (43) serial animowany
8:25 Dzielna mysz (1) serial animowany. 

Zabawne przygody tajnego agenta - 
białej myszy zwanej Dangermouse oraz 
chomika Penfoldema. Ich praca ma 
ocalić świat przed złem.

8:45 Ciekawski George; film animowany, 
USA 2006

10:35 Policjantki i Policjanci (545) serial 
obyczajowy

11:35 Policjantki i Policjanci (546) serial 
obyczajowy

12:35 Policjantki i Policjanci (547) serial 
obyczajowy

13:35 STOP Drogówka; magazyn policyjny
14:45 Sprytne kocisko; film przygodowy, 

USA 1997. Nastoletnia Patti dzięki 
swojemu kotu wpada na trop porwanej 
pokojówki bostońskiego milionera. 
Sprawę bada agent FBI Zeke Kels.

16:35 Ostatni legion; dramat historyczny, 
Słowacja/Francja/Wielka Brytania/
Włochy 2007

18:50 Domowe rozgrywki (2) serial 
komediowy. Dziwna sytuacja zaskakuje 
Marka i stawia na nogi cały dom. Tadzik 
zostaje zmuszony do liczenia 
oszczędności. Tożsamość nowego 
sąsiada nadal...

19:00 Galileo (748); program 
popularnonaukowy

20:00 Policjantki i Policjanci (548) serial 
obyczajowy

21:00 Policjantki i Policjanci (549) serial 
obyczajowy

22:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
(303) serial kryminalny

23:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 
(304) serial kryminalny

0:00 Hooligans 3; dramat sensacyjny, 
Wielka Brytania 2013. Były przywódca 
grupy chuliganów (Scott Adkins) wraca 
po latach do Londynu. Chce odszukać 
mordercę brata, który zginął w bójce 
pseudokibiców.

2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

reklamowy

06:15 Był taki dzień – 18 maja; odc. 
566; felieton

06:20 Dziennik telewizyjny – 
18.05.1989

07:10 Wszystkie kolory świata – 
Mauritius i Rodrigues. Królowe 
Oceanu Indyjskiego; serial 
dokumentalny; Francja (2008)

08:05 Koło się kręci – Alchemicy znad 
Nidy (24.06.2018); reportaż

08:25 Zakochaj się w Polsce; s.I; odc. 
38 Dęblin; magazyn

08:50 Rycerze i rabusie; odc. 2/7 - Z 
diabłem sprawa; serial TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy – Ryby w 
marynatach; magazyn kulinarny

10:45 Plemienna sztuka przetrwania 
2; odc. 4/6. Zabójcza pustynia; cykl 
dokumentalny; USA (2016)

11:40 Dziewicza Nowa Zelandia; odc. 
3/6. Park Narodowy Góry Cooka; 
serial dokumentalny; USA (2013)

12:40 Lodowa planeta; cz. 5. Zima; cykl 
dokumentalny; Wielka Brytania (2011)

13:40 Szerokie tory – Jeden dzień z 
życia fotografa w Erewaniu

14:10 Podróże z historią; s.I; odc. 2 Jak 
zostać husarzem?; cykl dokumentalny

14:40 Hiszpania. Narodziny imperium; 
odc. 3/3; serial dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

15:45 Spór o historię – Ludobójstwo 
nierozliczone; debata

16:25 Plemienna sztuka przetrwania 
– Dzika dżungla; odc. 2/8; serial 
dokumentalny; USA (2015)

17:15 Marzyciele – Dąbrowski od 
IKaCa; program publicystyczny

17:45 Drogi wolności; odc. 3 - Herbata z 
cukrem; serial TVP

18:50 film dokumentalny
20:00 Japonia. Tajemnicze Imperium; 

1/3; film dokumentalny; USA (2003)
21:05 Rozbite marzenia 1918 - 1939; 

odc. 1; Austria, Niemcy (2017); od 
lat 16

22:05 Słynne jednostki specjalne – 
Spidermani Aleksandra Wielkiego; 
odc. 2/10; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017); od lat 16

22:55 Generał Władysław Anders; film 
dokumentalny

23:45 Angielscy chłopcy z bombowców; 
film dokum.; Wielka Brytania (2012)

01:25 Telewizja – Historia telewizji. 
Mała stabilizacja; cykl dokumentalny

02:40 Pomiędzy wilki; dramat; od lat 16
04:25 Dziennik telewizyjny  

– 18.05.1989

6:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 1. 
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej

8:30 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 2. 
mecz ćwierćfinałowy gry pojedynczej

11:00 7. strefa; magazyn siatkarski. W 
programie poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi Siatkówki 
Kobiet i Champions League. Znajdą 
się w nim także materiały 
poświęcone...

13:00 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga 
w Szanghaju

15:10 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy 
play-off

17:15 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
20:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 

mecz półfinałowy gry pojedynczej
22:30 Boks: Gala boksu zawodowego
4:00 Sporty walki: UFC Fight Night: dos 

Anjos vs. Lee; waga półśrednia: 
Rafael dos Anjos - Kevin Lee

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:15 Klan; odc. 3491; telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3492; telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski - talk - 

show prof. Jana Miodka
06:35 wojsko – polskie.pl; odc. 53; 

reportaż
07:00 Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce; odc. 119 

Gniezno; magazyn
09:05 Ziarno – Jezus Superbohater; 

magazyn
09:35 Wokół mórz. Krawiec kapłanów; 

cykl dokumentalny; Francja (2018)
09:55 Na skrzydłach orłów; film 

wojenny; USA (1957); reż.:John 
Ford; wyk.:John Wayne, Dan Dailey, 
Maureen O’Hara

11:55 Między ziemią a niebem; 
magazyn, Na żywo

12:00 Regina Coeli; Watykan (2019), 
Transmisja

12:15 Między ziemią a niebem; 
magazyn

12:55 Misja w Afryce – Centrum 
Młodzieżowe; reportaż

13:10 Z pamięci; felieton
13:25 BBC w Jedynce – Dynastie. Lwy; 

film dokumentalny; Wielka Brytania 
(2018)

14:30 Weterynarze z sercem; /67/
15:05 Pensjonat nad rozlewiskiem; odc. 

8; serial TVP
16:00 The Wall. Wygraj marzenia; /62/; 

teleturniej
17:00 Teleexpress, Na żywo
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz; serial kryminalny 

TVP
18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport, Na żywo
19:30 Wiadomości, Na żywo
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych; odc. 12; serial 

TVP
21:15 To był rok!
22:20 Audycje Komitetów Wyborczych
22:45 Zakochana Jedynka – Bez 

pamięci; komedia; USA (2001)
00:25 Oszukana; dramat obyczajowy; 

USA (2008)
02:50 Jaka to melodia?
03:45 Uratować Wenecję; film 

dokumentalny; Francja (2017); 
reż.:Barbara Necek

04:40 Z pamięci; felieton

05:10 Słowo na niedzielę - Korona z 
głowy

05:20 Barwy szczęścia; odc. 2065; serial 
obyczajowy TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 2066; serial 
obyczajowy TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 2067; serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość; odc. 1445; serial 
TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - w tym 
Pogoda

11:15 Rodzinne oglądanie – Nasze 
Galapagos. Część pierwsza; film 
dokumentalny; Wielka Brytania 
(2018); reż.:Ben Roy

12:15 Gwiazdy w południe – O jeden 
most za daleko - część II; dramat 
wojenny; USA (1977)

14:00 Familiada; odc. 2552; teleturniej
14:35 Koło fortuny; odc. 512 ed. 6; 

teleturniej
15:15 Szansa na sukces. Opole 2019 

(7); widowisko muzyczne
16:15 Na dobre i na złe; odc. 743; serial 

TVP
17:15 Zainwestuj w marzenia; odc. 10; 

serial TVP
17:20 Program publicystyczny
17:45 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa: 37 

kolejka (studio), Na żywo
17:50 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa: 37 

kolejka, Na żywo
20:45 Wyścig z czasem; film science 

fiction; USA (2011); reż.:Andrew 
Niccol; wyk.:Justin Timberlake, 
Amanda Seyfried, Cillian Murphy

22:45 Kino bez granic – Lion. Droga 
do domu; dramat; Australia, Wielka 
Brytania, USA (2016); reż.:Garth 
Davis; wyk.:Dev Patel, Rooney Mara, 
Nicole Kidman, Sunny Pawar

00:50 Królewicz Olch; dramat; 
Polska (2016); reż.:Kuba Czekaj; 
wyk.:Agnieszka Podsiadlik, Stanisław 
Cywka, Sebastian Łach, Bernhard 
Schutz, Bogusława Jantos, Emilia 
Stachurska, James Fordham, Anna 
Podolak, Julitta Lasoń, Piotr Buksza

02:45 Wyścig z czasem (In Time); film 
science fiction; USA (2011)

5:40 Telezakupy TV Okazje; magazyn 
reklamowy

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
8:45 Jeźdźcy smoków na końcu świata 

(17) serial animowany
9:15 Przygody Kota w Butach (51) serial 

animowany
9:45 Sindbad: Legenda siedmiu mórz; film 

animowany, USA 2003. Sindbad zostaje 
oskarżony o kradzież Księgi Pokoju. Jeśli 
jej nie zwróci - zginie jego przyjaciel. 
Sindbad rusza na poszukiwania...

11:40 Dobra wróżka 2; film familijny, USA 
2012. Opowieść familijna o przygodzie 
Larry’ego, który - by odzyskać ukochaną 
Brooke - jest zmuszony wcielić się w 
czarodziejską Wróżkę Zębuszkę.

13:40 Madagaskar 3; film animowany, USA 
2012. Podróżujące zwierzaki dostają 
szansę powrotu do domu. Dołączają do 
trupy cyrkowej.

15:40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 (12-
ost.); program rozrywkowy

17:35 Nasz nowy dom (141) reality show
18:40 Domowe rozgrywki (3) serial 

komediowy. Państwo Czechoscy 
wybierają się na elegancki koncert. 
Rozmawiają o szalonej siostrze 
Agnieszki. Córka małżonków, nastoletnia 
Agnieszka, udowadnia, że dojrzewanie 
to...

18:50 Wydarzenia; magazyn informacyjny
19:20 Sport; magazyn sportowy
19:25 Pogoda; magazyn informacyjny
19:30 Państwo w państwie; program 

publicystyczny
20:00 W rytmie serca (52) serial 

obyczajowy
21:05 13. Płocka Noc Kabaretowa; 

program rozrywkowy
0:00 Mecz ostatniej szansy; 

komediodramat, Wielka Brytania/USA 
2001

2:10 Transformers: Wiek zagłady; film SF, 
Chiny/USA 2014. Mija kilka lat od bitwy 
przedstawicieli ludzkości i kosmicznych 
robotów, rozegranej na ulicach Chicago. 
Zawiązany wówczas sojusz Amerykanów 
i Autobotów przeciwko Deceptikonom 
zostaje rozwiązany. Prowadzący farmę w 
Teksasie Cade Yeager (Mark Wahlberg), 
mechanik i wynalazca amator, kupuje 
ciężarówkę. Okazuje się, że nowy 
nabytek jest w gruncie rzeczy 
uszkodzonym modelem Optimusa 
Prime’a, przywódcy Autobotów. Śladem 
maszyny podąża Lockdown, 
pozaziemski łowca nagród. Cade, jego 
córka Tessa (Nicola Peltz) i jej partner 
Shane Dyson (Jack Reynor), zostają 
wciągnięci w konflikt ludzi i kosmicznych 
maszyn…

05:20 Uwaga! (5677) - program
05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN (1161) - magazyn
11:00 Efekt Domina 5 (6/8) - program. 

Cox’s Bazar był kiedyś atrakcją 
turystyczną Bangladeszu. W szóstym 
odcinku „Efektu Domina” Dominika 
Kulczyk odwiedzi lokalną organizację 
HOPE Foundation, która tworzy jeden z 
największych systemów pomocy 
medycznej dla uchodźców Rohindża…

11:30 Co za tydzień (901) - magazyn
12:05 Diagnoza 4 (12/13) - serial
13:05 Sexy kuchnia Magdy Gessler 4 (1/8) 

- program
13:40 Mimzy: Mapa czasu - film 

przygodowy, USA 2007. Rodzeństwo 
znajduje tajemnicze pudełko z dziwnymi 
urządzeniami, które uznaje za zabawki. 
Bawiąc się nimi, mali bohaterowie 
zaczynają wykazywać coraz wyższy 
poziom inteligencji. Ich nauczyciel 
informuje rodziców, że dzieci są bardziej 
niż genialne. Rodzice także zauważają, że 
dzieje się coś nadzwyczajnego. 

15:40 Złoty kompas - film przygodowy, 
USA/Wielka Brytania 2007. Lyra 
Belacqua (Dakota Blue Richards) ma 
zaledwie 12 lat, ale wie już, że 
postępując zgodnie z tym, co uważa się 
za słuszne, można osiągnąć coś zupełnie 
odmiennego, niż gdy robi się to, co 
nakazują inni…

18:00 Big Brother Tydzień (9/13) - 
program

19:00 Fakty (7809) - informacje
19:25 Sport (7792) - informacje 
19:35 Pogoda (7789) - informacje 
19:45 Uwaga! (5678) - program
20:00 Sherlock Holmes - film sensacyjny, 

USA/Wielka Brytania/Niemcy 2009. 
Sherlock (Robert Downey Jr.) i jego 
przyjaciel, dr Watson (Jude Law), 
doprowadzają do aresztowania i 
stracenia przestępcy pochodzącego z 
arystokracji, lorda Blackwooda. On 
jednak, przed egzekucją zapowiada, że 
zmartwychwstanie i dokończy dzieła. I 
rzeczywiście, już następnego dnia po 
pogrzebie grób lorda jest otwarty, a jego 
ciała nie ma. W Londynie zaczynają 
dziać się dziwne rzeczy. 

22:45 Kilerów 2-óch - komedia 1999 (od 
lat 16). Kiler zakłada fundację 
charytatywną, wspomagającą budżet 
państwa. Staje się znaną postacią życia 
publicznego. Tymczasem Siara (Janusz 
Rewiński) nasyła na niego płatnego 
mordercę, Szakala……

01:05 Big Brother Tydzień (9/13) - 
program

02:05 Uwaga! (5678) - program
02:30 Moc Magii (485) - program 

05:45 Flash; serial fabularny, USA 2015; 
odc. 3-4

07:35 Przygody Merlina; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2012; odc. 4

08:35 Jankes i Dama; serial fabularny, 
Wielka Brytania 2016; odc. 3

09:30 Półtora gliniarza; komedia, USA 
1993. Ośmiolatek o imieniu Devon 
marzy o tym, by pracować jako 
policjant. Pewnego dnia niespodziewanie 
chłopiec staje się świadkiem 
morderstwa…

11:25 Willow; familijny, USA 1988
13:50 Najpiękniejsze baśnie: Magiczne 

pióro; familijny, 2018
15:55 Garbi: Super bryka; familijny, USA 

2005
18:00 Dirty Dancing; obyczajowy, USA 

1987. Jest rok 1963, młoda  Frances – 
spędza wakacje z rodziną w luksusowym 
pensjonacie. Nastolatka strasznie się 
tam nudzi. Pewnego dnia natrafia 
przypadkiem na popis taneczny 
instruktorów – Penny i Johnny’ego. 
Dziewczyna jest zachwycona. Młody 
mężczyzna od razu wpada jej w oko…

20:00 Za szybcy, za wściekli; akcja, USA 
2003. Los Angeles słynie z nielegalnych 
ulicznych wyścigów. Kiedy policjant 
Brian O’Conner (Paul Walker) traci pracę 
zmienia branżę i zaczyna brać udział w 
tym niebezpiecznie szybkim sporcie. 
Zabawa szybko się kończy, ponieważ 
wpada on w ręce policji…

22:10 Trefny wóz; akcja, USA 2013. 
Michael Woods (Paul Walker) opuszcza 
więzienie – wychodzi na zwolnienie 
warunkowe. Postanawia udać się do 
RPA, żeby spotkać się z byłą żoną Angie 
(Leyla Haidarian) i spróbować ją 
odzyskać. W tym celu wypożycza 
samochód i rusza w kierunku celu. 
Niespodziewanie mężczyzna odkrywa w 
samochodowym schowku telefon 
komórkowy, natomiast pod jednym z 
siedzeń broń…

23:55 Operacja Delta Force 3; akcja, USA 
1998. Terroryści grożą Stanom 
Zjednoczonym użyciem bomby 
atomowej. Dowództwo sił zbrojnych 
wysyła do walki specjalny oddział 
komandosów – Delta Force…

01:45 Skorpion; serial fabularny, USA 
2016; odcinek: Maroon 8

02:40 Taki jest świat; factual, 2019
03:20 Menu na miarę; serial fabularny, 

2011
04:45 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 7
05:10 Z archiwum policji; serial fabularny, 

2010; odc. 6

05:35 Na sygnale; odc. 230; serial 
fabularyzowany TVP

06:10 Czterdziestolatek; odc. 18/21; 
serial TVP

07:25 Czterdziestolatek; odc. 19/21; 
serial TVP

08:30 O mnie się nie martw; s. X; odc. 
11/13; serial komediowy TVP

09:30 Ranczo; s.V; odc. 60 - Włoski 
rozłącznik; serial obyczajowy TVP

10:30 Ranczo; s.V; odc. 61 - Honor i 
zęby trzonowe; serial obyczajowy TVP

11:25 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 87  
„O szkole i kobietach”; serial TVP

11:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 88 
„Niezależność”; serial komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 89; serial 
komediowy TVP

13:05 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 90 „To 
miłość”; serial komediowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 203 - 
Antyk; serial kryminalny TVP

14:30 Ranczo; s.V; odc. 62 - Przymus 
rekreacji; serial obyczajowy TVP

15:30 Ranczo; s.V; odc. 63; serial TVP
16:30 Ranczo; s.V; odc. 64; serial TVP
17:30 Janosik; odc. 4/13 - Porwanie; 

serial TVP
18:25 Na sygnale; odc. 231 „Bestia”; 

serial fabularyzowany TVP
18:50 Na sygnale; odc. 232 „Póki 

śmierć nas nie rozłączy”; serial 
fabularyzowany TVP

19:20 Rodzinka.pl; odc. 261; sezon 14; 
serial komediowy TVP

19:55 Rodzinka.pl; odc. 262; sezon 14; 
serial komediowy TVP

20:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 204 - 
Kometa; serial kryminalny TVP

21:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 205 - 
Gang; serial kryminalny TVP

22:25 Ranczo; s.V; odc. 65 - Pakt z 
czartem; serial obyczajowy TVP

23:25 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze 
diamentów; serial obyczajowy TVP

00:25 Za marzenia; s.II; s. II; odc. 10/13; 
serial TVP

01:15 Korona królów; odc. 118; 
telenowela historyczna TVP

01:45 Korona królów; odc. 119; 
telenowela historyczna TVP

02:25 Londyńczycy II; odc. 5/16; serial 
obyczajowy TVP

03:20 Ekstradycja I; odc. 5/6; serial 
kryminalny TVP; od lat 16

04:20 Bulionerzy; odc. 39 - Pracoholik; 
serial komediowy TVP

04:50 Bulionerzy; odc. 40 - 
Odchudzanie; serial komediowy TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

05:55 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 
przedstawia - Różne takie inne story

06:40 KabareTOP Story; /11/ - „Awas”; 
program rozrywkowy

06:55 Zakochaj się w Polsce; odc. 88 
Ełk; magazyn

07:30 Kraj się śmieje - Publiczność 
interaktywna (2)

08:35 Koło fortuny; odc. 488 ed. 6; 
teleturniej

09:10 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 
Ada Rusowicz; reportaż

09:45 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Młodych (2); program 
rozrywkowy

10:45 To był rok!; /7/
11:55 Gwiazdozbiór TVP Rozrywka – 

Ada Rusowicz; reportaż
12:35 Okrasa łamie przepisy – Polskie 

ryby w polskim winie; magazyn 
kulinarny

13:05 Podróże z historią; s.II; odc. 
20 Jak powstała Polska?; cykl 
dokumentalny

13:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 2 
(odc. 2) - Być atrakcyjnym; reportaż

14:15 Wszystkie stworzenia duże i małe 
- Psiaki, prosiaki i pikle; odc. 12 sezon 
II; serial; Wielka Brytania (1978)

15:10 Muzeum Polskiej Piosenki; /119/ 
- „Krakowski spleen” - Maanam

15:25 Z Andrusem po Galicji - Krosno
15:55 Big Music Quiz (22); teleturniej 

muzyczny
16:55 Andre Rieu: Witaj w moim 

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

17:50 Wielki Test o Górach
19:35 Kabaret za kulisami (10); 

program rozrywkowy
20:35 Konkurs Piosenki Eurowizji - finał
00:35 Szansa na sukces. Opole 2019 

(6); widowisko muzyczne
01:40 Kabaretowa Mapa Polski 

– Kabaretowy Klub Dwójki na 
wakacjach (1-3); widowisko

05:50 Ukryta prawda(575) - program 
obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Big Brother(44/65) - program
09:55 Big Brother(45/65) - program
10:55 Zakochani po uszy(66/120) - 

program
11:25 Zakochani po uszy(67/120) - 

program
11:55 Zakochani po uszy(68/120) - 

program
12:25 Zakochani po uszy(69/120) - 

program
12:55 Interkosmos - komedia, USA 1987
15:30 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka 

życia - film przygodowy, USA/Niemcy/
Japonia/Wielka Brytania/Holandia 2003

17:55 Johnny English: Reaktywacja - 
komedia, USA/Wielka Brytania/
Francja 2011. Rowan Atkinson powraca 
jako tajny agent, któremu nie straszne 
żadne niebezpieczeństwo. Tym razem 
ten przypadkowy oficer w służbie Jej 
Królewskiej Mości musi powstrzymać 
międzynarodową grupę zabójców przed 
zabiciem przywódcy Chin oraz 
wywołaniem globalnego chaosu…

20:00 Big Brother Arena(10/14) - program. 
Program na żywo prowadzony przez 
Agnieszkę Woźniak-Starak. Gospodarze 
show porozmawiają z rodziną i 
przyjaciółmi nominowanych oraz połączą 
się na żywo z uczestnikami, a widzowie 
zadecydują kto z domowników 
bezpowrotnie opuści Dom Wielkiego 
Brata. Jedno jest pewne, w tym 
programie nie zabraknie emocji!

21:40 Lucy - film sensacyjny, Francja 2014. 
Tym razem Scarlett Johansson wciela 
się w rolę Lucy. Dziewczyna zostaje 
wbrew swojej woli wplątana w przemyt 
narkotyków, by następnie odkryć w 
sobie nadprzyrodzone zdolności i 
zemścić się na swoich prześladowcach.

23:25 Trzynasty wojownik - film 
przygodowy, USA 1999. Niezwykła 
historia Ibn Fahdlana żyjącego na 
Bliskim Wschodzie w X wieku. Z 
powodu miłości do niewłaściwej kobiety 
zostaje wygnany z ojczyzny. W trakcie 
swych podróży poznaje wojowników 
walczących z dziwnymi istotami 
unicestwiającymi wszystkie żywe 
stworzenia na swej drodze. Zgodnie z 
przepowiednią, gdy do śmiałków dołączy 
trzynasty wojownik zapewni im 
zwycięstwo w trwającej walce.

01:40 Druga strona medalu 4(3/8) - talk 
show – Tomasz Gollob

02:10 Druga strona medalu 4(4/8) - talk 
show – Caroline Woźniacki

02:40 Moc Magii  (485) - program

05:05 Wiem, co jem na diecie (4/12) - 
program lifestylowy

05:35 Gwiazdy od kuchni 2 (4/8) - program 
lifestylowy

06:10 Rodzice pod ostrzałem (9/20) - 
program rozrywkowy

07:15 Apetyt na miłość 5 (10/12) - 
program rozrywkowy

08:15 Patenciary (3/8) - program 
08:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (4/9) - 

program 
09:20 Subiektywny ranking smaków
09:55 Tu jest pięknie 3 (2/8) - program 
10:25 Śluby marzeń (3) - program 

rozrywkowy
11:30 Co nas truje 3 (10) - program 

lifestylowy
12:15 Sablewska od stylu. Na okazje (12) 

- program rozrywkowy
13:00 Panny młode ponad miarę 2 (4/10) - 

program 
14:05 Eks-tra zmiana 2 (7/8) - program 

lifestylowy
15:05 Kto tu mieszka? (2/8) - program 

rozrywkowy
15:50 Pogromcy medycznych mitów (5) - 

reality show 
16:50 Kobieta na krańcu świata 9 (3/9) - 

program 
17:25 Subiektywny ranking naj… (4/6) - 

program 
18:00 Zdrowo, czyli jak? (6/10) - program 

lifestylowy
18:35 Co nas truje (11/12) - program 

lifestylowy
19:20 Co nas truje 3 (10) - program 

lifestylowy
20:05 Pani Gadżet 17 (10/12) - magazyn 
20:40 Tak powstaje (8) - program 

lifestylowy
21:15 Miłość od kuchni (1/10) - program 

rozrywkowy
22:15 Tu jest pięknie 3 (2/8) - program 
22:45 Kosmetyczne rewolucje
23:15 Życie po zamachu w Manchesterze - 

program 
00:25 Kulisy sławy EXTRA 3 - Michał 

Szpak (3/8) - program lifestylowy
00:55 W dobrym stylu 2 (6/12) - program 

lifestylowy
01:40 W roli głównej - Mateusz Gessler 

(3/6) - talk show
02:10 Wiem, co jem 6 (2/16) - magazyn
02:40 Wiem, co jem 5 (9/10) - magazyn
03:10 W roli głównej - Piotr Stramowski 

(6/8) - talk show 
03:40 W roli głównej - Robert Kozyra 

(8/17) - talk show
04:10 W roli głównej - Mateusz 

Kusznierewicz (9/17) - talk show

05:35 Sportowy Wieczór
06:05 Lekkoatletyka - IAAF Mistrzostwa 

Świata sztafet, Jokohama 
07:45 Piłka ręczna kobiet - Finał: SPR 

Pogoń Szczecin - Metraco Zagłębie 
Lubin

09:30 Boks - World Boxing Super Series 
- 1/2 finału: Inoue - Rodriguez 

10:30 Boks - World Boxing Super Series 
- 1/2 finału: Taylor - Baranczyk 

11:30 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym 
15:30 Strongman - Liga mistrzów
16:30 Oko w oko z ....
17:05 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa: 37 

kolejka, Na żywo
21:35 Sportowy Wieczór, Na żywo
22:15 Hokej na lodzie - Mistrzostwa 

Świata Elity: Szwajcaria - Rosja 
24:00 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa: 

37 kolejka
00:55 Piłka nożna - Lotto Ekstraklasa: 

37 kolejka
02:15 Hokej na lodzie - NHL 2018/19 - 

Finał Konferencji Wschodniej 
04:25 Tenis ziemny - Turniej WTA 

Rzym - Finał

6:00 101 dalmatyńczyków (5) serial 
animowany

6:35 101 dalmatyńczyków (6) serial 
animowany

6:55 101 dalmatyńczyków (7) serial 
animowany

7:30 101 dalmatyńczyków (8) serial 
animowany

7:55 Flintstonowie (44) serial animowany. 
Zabawne i zaskakujące przygody dwóch 
zaprzyjaźnionych rodzin: Freda i Wilmy 
Flintstonów oraz Barneya i Betty 
Rubble’ów.

8:35 Współczesna historia Kopciuszka; 
film familijny, USA 2010. Elle chce 
zostać piosenkarką. Po śmierci rodziców 
przenosi się do Los Angeles, gdzie 
zamieszkuje u wuja i pracuje w jego...

10:30 Galileo (747); program 
popularnonaukowy. W programie 
pojawią się trzy napoje z różnych 
zakątków świata. Niecodzienne składniki 
jak np. ocet czy miazga orzechowa 
składają się...

11:30 Galileo (748); program 
popularnonaukowy

12:35 Sprytne kocisko; film przygodowy, 
USA 1997. Nastoletnia Patti dzięki 
swojemu kotu wpada na trop porwanej 
pokojówki bostońskiego milionera. 
Sprawę bada agent FBI Zeke Kels.

14:30 Więcej niż wszystko; dramat 
sensacyjny, USA 1987

16:30 Gwiezdne wrota; film SF, Francja/
USA 1994. Grupa śmiałków rusza na 
ryzykowną wyprawę do odległej 
galaktyki.

19:00 Galileo (749); program 
popularnonaukowy

20:00 Skazany na piekło; dramat 
sensacyjny, USA 2003

22:00 Kill Bill 1; film sensacyjny, USA 
2003. Kobieta przysięga zemstę szefowi 
i członkom gangu, który chciał ją zabić.

0:25 Śmierć na talerzu 2 (9) serial 
dokumentalny. Twórcy serialu próbują 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie 
nadal spożywają potrawy, które mogą 
zaszkodzić ich zdrowiu lub zabić.

1:25 Śmierć na talerzu 2 (10) serial 
dokumentalny

2:25 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

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

06:15 Był taki dzień – 19 maja; odc. 
567; felieton

06:20 Dziennik telewizyjny – 
19.05.1989

06:55 Życie; cz. 9. Rośliny; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2009)

08:00 Droga od Chrystusa do 
Konstantyna; odc. 3/6; serial 
dokumentalny; USA (2014)

09:05 Rycerze i rabusie; odc. 3/7 - 
Miłość do Heleny; serial TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy – Świeże 
ryby z Bałtyku; magazyn kulinarny

10:50 Afryka; cz. 2. Sawanna; serial 
dokumentalny; Wielka Brytania (2013)

11:50 Jedwabny szlak - 1/3; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2016)

12:55 Świat z lotu ptaka; odc. 
1. Ameryka Północna; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2012)

14:00 Archiwum zimnej wojny; magazyn
14:40 Wojna i pokój; odc. 1/8; serial 

kostiumowy; Wielka Brytania (2016); 
reż.:Tom Harper; wyk.:Lily James, 
Paul Dano, James Norton, Aisling 
Loftus, Tom Burke

15:35 Poszukiwacze skarbów – 
Senna Kotlina; odc. 7/16; cykl 
dokumentalny; USA (2014)

16:05 Wielka Gra; teleturniej
17:00 Wojownicy czasu – Rokitniańskie 

bohatery, czyli 2 Pułk Szwoleżerów; 
cykl reportaży

17:35 Drogi wolności; odc. 4 - Blaszany 
orzełek; serial TVP

18:40 Piwko dla niedźwiedzia!; film 
dokumentalny; Polska (2008); 
reż.:Maria Dłużewska

19:50 Historia na sprzedaż; 2/6; serial 
dokumentalny; USA (2016)

20:50 Rejs; komedia; Polska 
(1970); reż.:Marek Piwowski; 
wyk.:Stanisław Tym, Joanna Lothe, 
Wanda Stanisławska-Lothe, Jerzy 
Dobrowolski, Jan Himilsbach, 
Zdzisław Maklakiewicz, Andrzej 
Dobosz, Feridun Erol, Jerzy 
Karaszkiewicz, Ryszard Pietruski

23:15 Wielki test – o Górach
00:40 Rozbite marzenia. 1918 - 1939; 

odc. 1; Austria, Niemcy (2017); 
reż.:Jan Peter, Frederic Goupil; od 
lat 16

01:50 film dokumentalny
03:00 Mała Zagłada; film dokumentalny; 

Polska (2018); reż.:Natalia Koryncka 
- Gruz

04:10 Dziennik telewizyjny – 
19.05.1989

6:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
8:30 Lekkoatletyka: Diamentowa Liga w 

Szanghaju
11:00 Cafe Futbol; magazyn piłkarski. 

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

12:30 Koszykówka mężczyzn: Energa 
Basket Liga; mecz półfinałowy fazy 
play-off

14:45 Magazyn lekkoatletyczny; 
aktualne informacje ze sportowych 
aren, wywiady z zawodnikami i 
lekkoatletyczne ciekawostki.

15:30 Atleci; magazyn dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W programie 
relacje z imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także praktyczne 
porady,...

16:00 Tenis: Turniej ATP w Rzymie; 
mecz finałowy gry pojedynczej

19:00 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
21:00 Sporty walki: UFC Fight Night: 

dos Anjos vs. Lee; waga półśrednia: 
Rafael dos Anjos - Kevin Lee

0:30 Boks
3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga
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05:05 Jeden z dziesięciu; 7/113; teleturniej
05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość; s.II; odc. 175; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mostowicz. Kiedy zamykam oczy; 
spektakl teatralny

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

jakiego nie było; film dokumentalny; 
Kanada (2018)

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

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

dokumentalny
04:30 Notacje – Bogusław Kamola – 

Każdy Ma Swojego Anioła Stróża; cykl 
dokumentalny

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

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

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

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

„Zarządzanie kryzysowe” sezon 8; serial 
komediowy TVP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2016)

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

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

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

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

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

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (183) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (504) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2885) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (375) serial 

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

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (342) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2886) serial 

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

komediowy
20:10 Megahit: Transformers: Wiek 

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

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

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

3:05 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:50 Uwaga! (5678) - program
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 3 (12/39) - 

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

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

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

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

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

gęsi z suszonymi owocami (4/40) - 
program

20:15 Na Wspólnej17 (2877) - serial 
obyczajowy

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

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

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

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

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

(od lat 16)

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

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

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

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

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

fabularny, Niemcy 2004; odcinek: 
Bohater

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2010; odc. 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

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

na najlepsze piersi; magazyn 
kulinarny

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

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

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

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

teleturniej
12:10 Życie to Kabaret – Kabaret 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10); widowisko rozrywkowe

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

06:00 Ukryta prawda (576) - program 
obyczajowy

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

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

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

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

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

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

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

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

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

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

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

obyczajowy
18:25 Ugotowani 12 (10) - program 

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

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

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

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

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

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

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

show – Monika Palikot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

show 
14:25 Tak powstaje (8) - program 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11/17) - talk show

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

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

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

Świata sztafet, Jokohama - 
Podsumowanie 

14:30 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym 
- Finał 

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

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

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

Konferencji Zachodniej 
05:00 PN - Puchar Włoch - magazyn

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

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

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

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

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

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

11:30 Sekrety sąsiadów (21) serial 
obyczajowy

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

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

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

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

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

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

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

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

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

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

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

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

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

reklamowy

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

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

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

film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku – Zamach na 

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

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

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

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

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

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

Północna; film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Basket Liga; mecz półfinałowy fazy play-
off

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

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

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

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

3:30 Piłka nożna: Fortuna 1. liga

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stronie; serial fabularyzowany TVP; 
od lat 16

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

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

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

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

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

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

„Kwestia perspektywy” sezon 8; serial 
komediowy TVP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dokumentalny; reż.:Henryk Dederko

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

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

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

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

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

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

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (184) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (505) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2886) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (376) serial 

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

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (343) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2887) serial 

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

komediowy
20:10 Jack Ryan: Teoria chaosu; film 

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

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

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

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

2:35 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5679) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (2/13) - 

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

gęsi z suszonymi owocami (4/40) - 
program

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

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

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

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

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

obyczajowy
20:55 Milionerzy (276) – ulubiony program 

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

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

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

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

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

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

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

(od lat 16)

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

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

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

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

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

fabularny, Niemcy 2004 ; odcinek: Pod 
napięciem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2010; odc. 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

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

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

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

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

teleturniej
09:55 Andre Rieu: Witaj w moim 

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

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

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

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

teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – 10 

Paranienormalnych historii (1-2); 
reportaż

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

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

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

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

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

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

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

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

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

teleturniej
00:25 Sierocki na sobotę; program 

rozrywkowy
01:20 Niezapomniane Koncerty – Sopot 

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

program rozrywkowy
03:30 Rozrywka Retro – Telepeerele 

(14); widowisko rozrywkowe

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

06:00 Ukryta prawda (577) - program 
obyczajowy

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

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

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

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

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

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

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

show – Jolanta Szczypińska

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

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

06:35 Śluby marzeń (3) - program 
rozrywkowy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13/17) - talk show

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11:30 Sekrety sąsiadów (22) serial 
obyczajowy

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

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

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

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

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

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

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

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

21:55 Champion 2; dramat sensacyjny, 
USA 2006

0:05 Zagadkowe zgony (4) serial 
dokumentalny

0:35 Zagadkowe zgony (5) serial 
dokumentalny

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

publicystyczny
3:00 Atleci; magazyn dla wszystkich, którzy 

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

reklamowy. Prezentacja atrakcyjnych 
produktów codziennego użytku

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

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

reportaży
09:25 Historia Polski – Pasażer na gapę; 

film dokumentalny
10:30 Sensacje XX wieku – Zamach na 

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

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

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

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

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

Arcyksiążę Franciszek Ferdynand; cykl 
dokumentalny; Francja (2013)

16:20 Marzyciele – Dąbrowski od IKaCa; 
program publicystyczny

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

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

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

18:40 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 16

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

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

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

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

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

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

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

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

02:45 Dziennik telewizyjny – 21.05.1989

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

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

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

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

Basket Liga; mecz półfinałowy fazy play-
off

16:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

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

19:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

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

22:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

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

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

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

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wielka Brytania (2017); reż.:Jessica 
Gorter

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

00:55 Warto rozmawiać; program 
publicystyczny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Nowoczesna rodzinka”; serial 
komediowy TVP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (185) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (506) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2887) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (377) serial 

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

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (344) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2888) serial 

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

komediowy
20:00 Świat według Kiepskich (552) serial 

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

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

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

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

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

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

3:50 Tajemnice losu; program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5680) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (3/13) - 

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

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

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

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

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

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

obyczajowy
20:55 Milionerzy (277) – ulubiony program 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fabularny, Niemcy 2004; odcinek: 
Polowanie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2010; odc. 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Videofilmowanie”; serial komediowy 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

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

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

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

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

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

Kabaretu Młodych Panów (2); program 
rozrywkowy

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

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

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

Scena Młodych (1-2); program 
rozrywkowy

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

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

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

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

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

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

teleturniej
21:30 Latający Klub 2, czyli wieczór 

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

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

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

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

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

show
03:25 Rozrywka Retro – Kabaret POTEM 

przedstawia - Różne takie inne story

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

06:00 Ukryta prawda (578) - program 
obyczajowy

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

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

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

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

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

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

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

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02:35 Moc Magii (488) - program

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14:35 Śluby marzeń (3) - program 
rozrywkowy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15/17) - talk show

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05:00 Nations Stories

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

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

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

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

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

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

11:30 Sekrety sąsiadów (23) serial 
obyczajowy

12:00 Galileo (749); program 
popularnonaukowy

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

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

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator (2) serial 

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

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

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

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

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

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

2:05 Interwencja; magazyn reporterów
2:20 Interwencja; magazyn reporterów
2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

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

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

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

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

berlińskiego bunkra; cz. 1; cykl 
dokumentalny

10:50 Powiedz mi dlaczego?; film 
dokumentalny

12:00 Polska Kronika Filmowa 1991 - 
Wydanie 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22:00 Marzyciele – Dąbrowski od IKaCa; 
program publicystyczny

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

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

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

zwiadowców historii – Sochy
01:40 Dziennik telewizyjny – 22.05.1989

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

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

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

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

16:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

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

19:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

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

22:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

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

Narodów; mecz: Polska - Niemcy

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/112/; magazyn

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

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

06:35 Operacja Zdrowie!; magazyn 
medyczny

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

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

wszystko miłość” sezon 8; serial 
komediowy TVP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poślubna”; serial fabularyzowany TVP
23:35 Kiedyś mnie znajdziesz; 

komediodramat; USA (2007); reż.:Helen 
Hunt; wyk.:Helen Hunt, Colin Firth, 
Matthew Broderick, Bette Midler; od 
lat 16

01:20 La La Poland; s.II; odc. (3); program 
rozrywkowy

01:55 Riviera; odc. 9; serial; Wielka 
Brytania (2017); od lat 16

02:50 Art Noc

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

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

6:00 Nowy dzień; program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (755) serial 

fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (756) serial 

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

(142) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (625) serial 

paradokumentalny
12:00 Gliniarze (186) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (507) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2888) serial 

obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (378) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (355) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (345) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2889) serial 

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (457) serial 

komediowy
20:05 Nasz nowy dom (142) reality show
21:10 Przyjaciółki (158) serial obyczajowy
22:15 Ślad (78) serial kryminalny
23:20 Mąż idealny; komedia romantyczna, 

USA 1997. Kate Mosley (Jennifer 
Aniston) pracuje w prestiżowej agencji 
reklamowej. Marzy o awansie, ale jej 
szef woli pracowników z 
ustabilizowanym życiem osobistym, 
więc samotna kobieta nie ma szans na 
karierę. Kate bardzo podoba się kolega z 
pracy Sam Mayfair (Kevin Bacon), ale 
on nie zwraca na nią uwagi. Wszystko 
się zmienia, kiedy do firmy trafia zdjęcie 
Kate siedzącej na kolanach przystojnego 
mężczyzny, Nicka (Jay Mohr). 
Dziewczyna okłamuje wszystkich, że to 
jej narzeczony. Wkrótce szef docenia jej 
rozsądek, Sam natomiast zaczyna się nią 
wyraźnie interesować…

1:35 Chirurdzy (161) serial obyczajowy
2:35 Chirurdzy (162) serial obyczajowy
3:45 Tajemnice losu; program rozrywkowy 

emitowany na żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom dzwoniącym do 
studia. Występują eksperci, zajmujący 
się między innymi tarotem,...

05:10 Uwaga! (5681) - program
05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 6 (4/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku 10-Zupa węgierska 

„na kaca” (5/40) - program
08:00 Dzień Dobry TVN (2461) - magazyn
11:00 Ukryta prawda (1050) - program 

obyczajowy
12:00 Szpital (939) - program obyczajowy
13:00 Szkoła (702) - program
14:00 19 + (403) - program
14:30 Kuchenne rewolucje 5 (11/14) - 

program kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (703) - program
16:30 19 + (404) - program
17:00 Szpital (940) - program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (1051) - program 

obyczajowy
19:00 Fakty (7813) - informacje
19:35 Sport (7796) - informacje 
19:45 Pogoda (7793) - informacje 
19:50 Uwaga! (5682) - program
20:10 Doradca smaku 10-Makaron linguine 

z owocami morza (7/40) - program
20:15 Na Wspólnej17 (2880) - serial 

obyczajowy
20:55 Milionerzy (278) – ulubiony program 

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

21:30 Kuchenne rewolucje 19 (13) - 
program kulinarno-rozrywkowy

22:30 Dlaczego nie! - komedia 2007. 
Małgosia (Anna Cieślak) ucieka z 
prowincjonalnego miasteczka. Pewnego 
dnia nieoczekiwanie znajduje pracę w 
agencji reklamowej, a jej życie wykonuje 
woltę o 180 stopni. Okazuje się, że 
ambicje i talent to nie wszystko. Nowe 
wyzwania, nowe znajomości i…nowy on 
wprowadzają chaos w życie dziewczyny i 
wymagają lekkiego retuszu jej marzeń…

00:30 47 roninów - film przygodowy, 
Wielka Brytania/USA/Węgry/
Japonia 2013. W XVIII-wiecznej Japonii 
grupa roninów (samurajów bez pana) 
chce pomścić śmierć swego przywódcy. 
W roli głównej Kaia - pół Brytyjczyka, 
pół Japończyka - Keanu Reeves.

03:00 Uwaga! (5682) - program
03:25 Moc Magii (489) - program  

(od lat 16)

06:00 Słodka miłość; telenowela, 
Argentyna 2012; odc. 49

07:00 Zbuntowany anioł; telenowela, 
Argentyna 1998; odc. 226

08:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
104

09:00 Rodzinny interes; odc. 5
10:00 Zaklinaczka duchów; serial 

fabularny, USA 2008; odcinek: Pieces Of 
You

11:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 6

12:00 Kobra – oddział specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004; odc. 7

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 20. Callen i 
Sam maja za zadanie sprawdzić grupę 
podejrzewaną o posiadanie skradzionej 
broni nuklearnej. W tym celu 
wykorzystują przybrane tożsamości. Czy 
plan się powiedzie?

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles; serial 
fabularny, USA 2014; odc. 21. Okazuje 
się, żestary znajomy agentów, którego 
uważali za zmarłego, nagle się zjawia i 
prosi o pomoc.

15:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 83
16:00 Rodzinny interes; odc. 5
17:00 Rodzinny interes; odc. 6
18:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 

104. Gosię i Anitę, niegdyś przyjaciółki, 
obecnie łączy głęboka niechęć. Przestały 
się przyjaźnić, kiedy pewnego dnia ojciec 
Anity, szanowany profesor, zostawił dla 
Gosi rodzinę. Po śmierci mężczyzny 
następuje dalsza eskalacja konfliktu 
pomiędzy kobietami. Kością niezgody 
jest ukochane pianino profesora.

19:00 Lombard. Życie pod zastaw; odc. 
105

20:00 Powiedz tak; komedia, Niemcy, USA 
2001. Mary Fiore (Jennifer Lopez) jest 
znakomitą organizatorką ślubów. 
Pewnego dnia przypadkowy mężczyzna 
ratuje jej życie. To przystojny i zabawny 
pediatra Steve Edison (Matthew 
McConaughey), który jak się okazuje jest 
uosobieniem samych zalet. Od tej pory 
serce Mary zaczyna bić mocniej i wierzy, 
że miłość może przytrafić się także jej…

22:00 Wygrane marzenia; komedia, USA 
2000

00:00 Kabaretowe Gogle i Boks; 2019; 
odc. 6

00:35 Chłopcy pani Brown; serial fabularny, 
Irlandia, Wielka Brytania 2013; odc. 3-6

03:05 Rodzinny interes; 2019; odc. 5
04:00 Biesiada na cztery pory roku; 

factual; 2015
05:25 Z archiwum policji; serial fabularny; 

2010; odc. 10

05:40 Korona królów; odc. 185; telenowela 
historyczna TVP

06:10 Na sygnale; odc. 65 „Majka 
podfruwajka”; serial fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 66 „Za późno”; 
serial fabularyzowany TVP

07:20 Stawka większa niż życie; odc. 6/18 
- Żelazny krzyż; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 1054; serial 
TVP

09:30 Stulecie Winnych; odc. 11; serial 
TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94 
„Szykujemy Święta”; serial komediowy 
TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 95 „Strachy 
na lachy”; serial komediowy TVP

11:25 Ja to mam szczęście! - ulubione 
skecze; serial TVP

11:40 Ranczo; s.VI; odc. 66 - Szlifierze 
diamentów; serial obyczajowy TVP

12:40 Ranczo; s.VI; odc. 67 - Kozi róg; 
serial obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 209 - 
Nauczyciel; serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 210 - 
Reggae; serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 293 Niewinne 
lekarstwo; serial TVP

16:25 Na sygnale; odc. 66 „Za późno”; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VI; odc. 68 - Narracja 
negacji; serial obyczajowy TVP

17:55 Ranczo; s.VI; odc. 69 - Wiatr w 
żaglach; serial obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; odc. 16; 
serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 211 - 
Napad doskonały; serial kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; s.I; odc. 9 - Aktor; 
serial kryminalny TVP

21:20 Ranczo; s.VI; odc. 70 - Seks nocy 
letniej; serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VI; odc. 71 - Dzieci 
rewolucji; serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.XVI; odc. 212 - 
Wahadełko; serial kryminalny TVP

00:05 Echo serca; odc. 12; serial TVP
00:55 Mrok; odc. 4/8 - Miłość może zabić; 

serial kryminalny TVP; od lat 16
01:55 Mrok; odc. 5/8 - Pamiętnik; serial 

kryminalny TVP; od lat 16
02:50 Stawka większa niż życie; odc. 6/18 

- Żelazny krzyż; serial TVP
04:05 M jak miłość; s.I; odc. 1054; serial 

TVP
04:55 Rodzinka.pl; s.IV; odc. 94 

„Szykujemy Święta”; serial komediowy 
TVP

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE

06:40 Familiada; odc. 2489; teleturniej
07:10 Okrasa łamie przepisy – 

Niezwykłe dania z ryb; magazyn 
kulinarny

07:45 Postaw na milion; odc. 172; 
teleturniej

08:40 Prywatne życie zwierząt - sezon 
2 (odc. 10) - Świat oczami zwierząt; 
reportaż

09:10 Koło fortuny; odc. 492 ed. 6; 
teleturniej

09:50 Dwoje i ich boje (1); program 
rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej Piosenki; /60/ - 
„Kwiat jedej nocy” - Alibabki

11:00 Muzeum Polskiej Piosenki; /118/ 
- „Niepokonani” - Perfect

11:10 Familiada; odc. 2489; teleturniej
11:45 Rodzina wie lepiej; /40/; 

teleturniej
12:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 

Scena Dwójki - „Zielonogórskie 
zagłębie kabaretowe”; widowisko

13:15 Życie to Kabaret – Kabaretowa 
Scena Dwójki - „Kabaret Hrabi”; 
widowisko

14:20 The Wall. Wygraj marzenia; /23/; 
teleturniej

15:15 Kabaretowa Mapa Polski – XVIII 
Festiwal Kabaretu Koszalin. „SPA 
KOSZALIN” 

18:20 Okrasa łamie przepisy – Skarb 
mazurskich jezior; magazyn kulinarny

18:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat; odc. 17 - W drodze do dżungli; 
cykl reportaży

19:25 Makłowicz w podróży – Słowacja 
- Liptów; magazyn kulinarny

19:55 Rodzina wie lepiej; /41/; 
teleturniej

20:30 Big Music Quiz (23); teleturniej 
muzyczny

21:35 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy - sezon II (2)

22:30 Kabaret za kulisami – Aktor w 
kabarecie; program rozrywkowy

23:35 Dzięki Bogu już weekend; s.II; 
program rozrywkowy

00:40 Koło fortuny; odc. 491 ed. 6; 
teleturniej

01:25 Kabaretowa Mapa Polski – VIII 
Płocka Noc Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska (1-2); program rozrywkowy

03:30 Kabaretowa Mapa Polski – 
Kabaretowe Przeboje Lata (1); 
program rozrywkowy

04:25 Rozrywka Retro – Na 
festiwalowej scenie – Edyta Górniak; 
widowisko rozrywkowe

05:00 Prawo Agaty 2 (13) - serial 
obyczajowy

06:00 Ukryta prawda (579) - program 
obyczajowy

07:00 Sąd rodzinny (Vendetta) (78) - 
program sądowy

07:55 Szpital (276) - program obyczajowy
08:50 Big Brother (48/65) - program
09:50 Big Brother Pobudka (49/64) - 

program
09:55 Zakochani po uszy (72/120) - 

program
10:35 Mango Telezakupy
12:10 19 + (113/165) - program
12:45 19 + (114/165) - program
13:15 Ukryta prawda (340) - program 

obyczajowy
14:15 Big Brother Popołudnie (49/64) - 

program
14:20 Sąd rodzinny (Zatruta miłość) (79) - 

program sądowy
15:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

(Szef zboczeniec) (116) - program 
sądowy

16:20 Szpital (277) - program obyczajowy. 
Karetka pogotowia przywozi 20-letniego 
Rafała Sielczaka. Chłopak został 
przyłapany podczas włamania przez 
właściciela domu. Mężczyzna pobił go a 
podczas szarpaniny na 20-latka spadła 
metalowa szafka. Pacjent jest 
przytomny, ale skarży się na ból 
brzucha…

17:20 Big Brother Podwieczorek (49/64) - 
program

17:25 Prawo Agaty 3 (1) - serial 
obyczajowy

18:25 Ugotowani 13 (3/10) - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy

19:30 Zakochani po uszy (73/120) - 
program

20:00 Big Brother (49/65) - program
21:00 Błękitna fala - film obyczajowy, USA/

Niemcy 2002. Młoda, robiąca karierę 
sportową surferka, ulega poważnemu 
wypadkowi…

23:15 Big Brother Nocą (40/52) - program 
(dozwolone od lat 18)

23:50 Tammy - komedia, USA 2014. 
Tammy (Melissa McCarthy) ma zły 
dzień. Skasowała swój samochód, 
została zwolniona z pracy i na dodatek 
odkryła, że mąż ją zdradza Jest 
kompletnie spłukana, a jej jedyną deską 
ratunku jest babcia Pearl (Susan 
Sarandon)…

01:55 Moc Magii (489) - program 
04:05 Druga strona medalu (4/8) - talk 

show – Otylia Jędrzejczak
04:30 Druga strona medalu (6/8) - talk 

show – Jacek Olszewski

05:10 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 5 
(7/13) - program lifestylowy

05:55 Co za tydzień (901) - magazyn
06:30 Ugotowani 7 (15) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:05 Ugotowani 7 (16) - program 

kulinarno-rozrywkowy
07:40 Sablewskiej sposób na modę (9/12) 

- program rozrywkowy
08:25 Apetyt na miłość 3 (9/12) - program 

rozrywkowy
09:25 W czym do ślubu? 2 (7/10) - reality 

show 
10:00 I nie opuszczę Cię aż do ślubu 6 

(3/8) - reality show 
10:45 Perfekcyjna Pani Domu 3 (2/13) - 

program rozrywkowy
11:45 Kuchenne rewolucje 16 (8/13) - 

program kulinarno-rozrywkowy
12:45 Sexy kuchnia Magdy Gessler (4/9) - 

program 
13:20 Sztuka mięsa (8/12) - program 
13:50 Patenciary (3/8) - program 
14:25 Pogromcy medycznych mitów (5) - 

reality show 
15:25 Miłość od kuchni (1/10) - program 

rozrywkowy
16:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 7 

(9/12) - program lifestylowy
17:10 Co nas truje 3 (10) - program 

lifestylowy
17:55 Kuchenne rewolucje 11 (8/13) - 

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

(4/8) - reality show 
19:40 Ugotowani 7 (17) - program
20:15 Ugotowani 7 (18) - program 

kulinarno-rozrywkowy
20:50 W czym do ślubu? (7/10) - reality 

show 
21:20 Panny młode ponad miarę 2 (4/10) - 

program 
22:25 Pani Gadżet 17 (11/12) - magazyn 
23:00 Sablewska od stylu. Na okazje (12) 

- program rozrywkowy
23:45 Gwiazdy prywatnie 4 (6/8) - program
00:15 Pogromcy medycznych mitów (5) - 

reality show 
01:15 Subiektywny ranking naj… (4/6) - 

program 
01:45 Wiem, co kupuję (9/12) - program 

lifestylowy
02:15 Wiem, co jem 6 (7/16) - magazyn
02:45 Wiem, co jem 4 (7/15) - magazyn
03:15 W roli głównej - Maja Ostaszewska 

(2/8) - talk show
03:45 W roli głównej - Kasia Cichopek 

(16/17) - talk show
04:15 W roli głównej - Tomasz Karolak 

(1/9) - talk show
04:45 Wiem, co jem 2 (12/15) - magazyn

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

- 1/2 finału (2 - Glasgow): Taylor - 
Baranczyk 

07:05 Benefis Agnieszki Radwańskiej
07:55 Benefis Agnieszki Radwańskiej
09:05 Siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Polska - Niemcy
11:00 Tenis ziemny - Turniej WTA: 

Strassburg - 1/4F 
15:00 Legia TV
15:35 PN - MŚ U20 - studio, Na żywo
17:35 (studio) PN - Mistrzostwa świata U20 

Tahiti - Senegal, Na żywo
17:50 PN - Mistrzostwa świata U20 Tahiti - 

Senegal, Na żywo
20:15 studio - siatkówka kobiet - Liga 

Narodów: Bułgaria - Polska, Na żywo
20:20 siatkówka kobiet - Liga Narodów: 

Bułgaria - Polska, Na żywo
22:45 Sportowy Wieczór
23:20 PN - Mistrzostwa Świata U20 - Polska 

- Kolumbia
01:30 Hokej na lodzie NHL  skrót
02:00 Hokej na lodzie NHL, Na żywo
05:00 Nations Stories

6:00 Buffy, postrach wampirów 5 (13) 
serial przygodowy

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

7:35 Dragon Ball Super (36) serial anime
8:00 Nasz nowy dom (20) reality show. 

Hanna i Sławomir od dziewięciu lat 
prowadzą rodzinny dom dziecka. 
Budynek, w którym mieszkają, jest 
odnowiony z zewnątrz, ale wymaga...

9:00 Septagon (48) serial kryminalny
10:00 Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia 3 

(39) reality show. Półfinał! Czworo 
uczestników stanie do ostatecznej 
rozgrywki przed długo wyczekiwanym 
finałem. Zawodnicy będą musieli dołożyć 
wszelkich starań, aby wydać wszystkie...

11:30 Sekrety sąsiadów (24) serial 
obyczajowy

12:00 9. miesiąc (2) serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (184) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka; magazyn policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (552) serial 

obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator 5 (85) serial 

kryminalny
17:00 Joker (7) teleturniej
18:00 Septagon (49) serial kryminalny
19:00 Policjantki i Policjanci (553) serial 

obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny 

(308) serial kryminalny
21:00 Wojna Harta; dramat wojenny, USA 

2002
23:40 Śmierć na talerzu 2 (9) serial 

dokumentalny. Twórcy serialu próbują 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie 
nadal spożywają potrawy, które mogą 
zaszkodzić ich zdrowiu lub zabić.

0:40 Śmierć na talerzu 2 (10) serial 
dokumentalny

1:40 Transakcje za milion dolarów – Los 
Angeles 5 (7) serial dokumentalny. 
Konkurencja między agentami 
nieruchomości w Kalifornii jest 
ogromna. Widzowie poznają kulisy pracy 
specjalistów oraz ich klientów.

2:40 Disco Polo Life; program muzyczny
3:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
4:40 Top 10 - lista przebojów; program 

muzyczny
5:45 Telezakupy TV Okazje; magazyn 

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

06:50 Był taki dzień – 23 maja; felieton
06:55 Dziennik telewizyjny – 23.05.1989
07:50 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 

9/13; serial sensacyjny TVP
08:45 Historia Polski – Bitwa o Monte 

Cassino 1944; film dokumentalny
09:55 Po PRLu; odc. 12
10:30 Sensacje XX wieku – Tajemnica 

berlińskiego bunkra; cz. 2; cykl 
dokumentalny

11:05 Zaginiona flota Kolumba; film 
dokumentalny; USA (2010)

12:00 Polska Kronika Filmowa 1992 - 
Wydanie 16; cykl dokumentalny

12:20 Czas honoru; odc. 48; „Niemieckie 
porachunki”; serial TVP

13:15 Plemienna sztuka przetrwania 
2; odc. 5/6. Ofiara w puszczy; cykl 
dokumentalny; USA (2016)

14:15 Dziewicza Nowa Zelandia; odc. 4/6. 
Park Narodowy Zatoki Hauraki; serial 
dokumentalny; USA (2013)

15:10 Tajemniczy Księżyc; film 
dokumentalny; Wielka Brytania (2006)

16:35 Historia Polski – SKS w PRL - u; film 
dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Sprawdzimy 
każdy ślad

18:15 Taśmy bezpieki – Festiwale piosenki 
radzieckiej w PRL

18:45 Polska Kronika Filmowa 1993 - 
Wydanie 16; cykl dokumentalny

18:55 Tajemnica twierdzy szyfrów; odc. 
10/13; serial sensacyjny TVP

19:55 Wojna wietnamska; odc. 3/10; serial 
dokumentalny; USA (2017)

21:05 Japonia. Tajemnicze Imperium – 
Wola sioguna; 2/3; film dokumentalny; 
USA (2003)

22:05 Spór o historię – Władcy polscy: 
Stanisław Leszczyński; debata

22:45 Szerokie tory – Jeden dzień z życia 
muzułmanina w Azerbejdżanie

23:25 Sekrety amerykańskiej mafii; odc. 
2/6; serial dokumentalny; USA (2013); 
od lat 16

00:20 Sekrety wykute w kamieniu; odc. 3/8 
Teby, stolica wiecznego Egiptu (Thebes, 
the riverbanks of eternity); serial 
dokumentalny; Francja (2005)

01:20 Sensacje XX wieku – Tajemnica 
berlińskiego bunkra; cz. 1; cykl 
dokumentalny

01:50 Encyklopedia II wojny światowej 
– U–booty wychodzą; cykl dokumentalny

02:20 Było, nie minęło – kronika 
zwiadowców historii – Sprawdzimy 
każdy ślad

02:50 Dziennik telewizyjny – 23.05.1989

6:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Tajlandia - Niemcy

8:20 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Włochy

10:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Tajlandia - Włochy

13:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; mecz: Polska - Niemcy

15:00 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów

16:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

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

19:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

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

22:30 Siatkówka kobiet: Siatkarska Liga 
Narodów; studio

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

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

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

TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT


