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Obsada: Tomasz Karolak (Darek), Daria Widawska (Anka), Alan Andersz (Patryk), Magdalena Lamparska (Marta), Łukasz Konopka (Piotr), 

Monika Krzywkowska (Ewa), Sandra Drzymalska (Karola), Marina Łuczenko-Szczęsna (Amanda), Maja Seklecka (Zosia), Cezary Kosiński (Abażur), 

Krzysztof Banaszyk (Korba), Antoni Królikowski (Zielu), Wojciech Mecwaldowski (Stanisław), Dorota Deląg (Kaśka), Franek Paleolog 

(Franek)

Mocna dawka emocji, humoru, dobrej muzyki i niezastąpiony Tomasz Karolak w roli głównej to znaki rozpoznawcze 

„39 i pół tygodnia”. Tym razem wieczny wesołek, Darek Jankowski, staje przed szokującym, życiowym wyzwaniem. 

Diagnoza, która zwaliłaby z nóg każdego, nie pozostawia wyboru. Darkowi zostało 39 i pół tygodnia życia!

Darka Jankowskiego (Tomasz Karolak) trudno nie kochać. Szalony, uroczy, zawsze z głową w chmurach, choć pięćdziesiątka już na karku. 

Powalająco czarujący i niezwykle nieodpowiedzialny. Tej jesieni znajdzie się na największym życiowym zakręcie. Będzie walczył o życie 

i to dosłownie!

Trudno zaakceptować wyrok śmierci, kiedy życie jest jednym wielkim koncertem rockowym. W jaki sposób Darek, który nigdy nic nie 

brał na serio, zmierzy się z chorobą? Czy będzie chciał coś naprawić, czy rzuci się w wir zabawy i przygód? Jedno jest pewne, Darek 

Jankowski do końca będzie sobą – bo jak umierać, to po swojemu!

Jak to u Darka, nic nie może być normalnie, również w rodzinie. Spotykamy go po 10 latach i choć jest rozwiedziony z Anką 

(Daria Widawska), nadal mieszkają razem. Do czego doprowadzi taki układ? Darek jak zawsze nie będzie mógł się opędzić od pięknych 

kobiet, Anka zaś stanie przed trudnym wyborem – kierować się sercem czy rozumem? Szansa na awans zawodowy, wspaniały 

mężczyzna z poważnymi zamiarami zawrócą jej w głowie. Na prawdziwe przeciwieństwo ojca wyrośnie syn Patryk (Alan Andersz). 

Odpowiedzialna praca, stabilne życie, szczęśliwa rodzina to dla niego najważniejsze wartości. Jednak los wystawi go na próbę i wszystko stanie 

na głowie.

Świetna obsada to znak rozpoznawczy „39 i pół tygodnia”. W roli głównej Darka Jankowskiego rozbrajający Tomasz Karolak, 

u jego boku ukochana (czy jedyna?) charakterna Daria Widawska, utalentowana córka – Marina Łuczenko-Szczęsna, chwilowo poważny syn Alan 

Andersz i jego zbuntowana żona Magdalena Lamparska. Ponownie zobaczymy również Wojciecha Mecwaldowskiego, Antoniego Królikowskiego, 

Cezarego Kosińskiego, Krzysztofa Stelmaszyka i Dorotę Deląg. Pojawią się także nowe postaci grane przez Monikę Krzywkowską, Sandrę 

Drzymalską, Łukasza Konopkę oraz debiutującą w serialu Maję Seklecką w roli młodszej córki Darka. W oryginalnych rolach pojawiają się 

także Bartek Kasprzykowski, Piotr Rogucki i Michał Koterski.

39 I PÓŁ TYGODNIA
NIEDZIELA, 21:30, OD 8 WRZEŚNIA



PUŁAPKA
WTOREK, 21:30, OD 3 WRZEŚNIA

Obsada: Agata Kulesza (Olga Sawicka), Marianna Kowalewska (Ewa Maj), Leszek Lichota (Marek Czarny), Mateusz Więcławek (Kamil Janecki), 

Jerzy Radziwiłowicz (Andrzej Warski), Henryk Talar (Jacek Staniak), Krzysztof Pieczyński (Paweł Koman), Katarzyna Gałązka (Zosia Węgrzyn), 

Jan Frycz (Maciej Rakowiec), Weronika Godoreckaja (Iwona Marczuk), Maciej Musiał (Artur Figurski), Anna Romantowska (Helena Rataj), 

Eryk Lubos („Rufus”), Jacek Beler (Dariusz Tyniec), Antonina Choroszy (Beata Rakowiec) i inni.

Jesienne wtorkowe wieczory to prawdziwa gratka dla fanów kryminałów! Olga Sawicka powraca, by rozwiązać 

zagadkę seryjnego mordercy oraz zmierzyć się z własną przeszłością. Jeśli pierwszy sezon trzymał w napięciu, 

drugi już od początku wbija w fotel. Jest jeszcze bardziej mroczny, gęsty, bezkompromisowy i nieprzewidywalny!

Od ostatnich wydarzeń minął rok. W tym czasie „Pułapka” – książka Olgi Sawickiej – trafia na listę bestsellerów, a ona sama wraca do pisarskiej 

formy i na szczyt popularności. Układa sobie także życie prywatne – adoptuje Ewę i wspólnie próbują stworzyć normalny dom. Dojrzewa też 

do tego, żeby napisać nowy rozdział na temat miłości…

Niestety, nic nie trwa wiecznie. Niespodziewanie Olga znów jest na celowniku mediów i wzbudza zainteresowanie opinii publicznej. 

Staje się tak za sprawą głośnego procesu Dariusza Tyńca – mordercy młodej dziewczyny, który działał ze szczególnym okrucieństwem. 

Dziennikarze natychmiast nadają oskarżonemu przydomek „Bestia”, tym samym łącząc go z Olgą. Powód? „Bestia” to tytuł 

debiutanckiego kryminału Sawickiej, który ukazał się na rynku ponad 19 lat temu, a teraz za sprawą procesu staje się czytelniczym 

bestsellerem. Książka przedstawia śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, którego charakteryzuje taki sam okrutny sposób działania. 

Nie jest to do końca fikcja literacka, bowiem przelewając słowa na papier, autorka zmierzyła się z traumą z dzieciństwa. W 1981 r. 

mała Olga była świadkiem bestialskiego morderstwa. Teraz, w związku z procesem, koszmar pisarki powraca. Pojawia się pytanie: czy 

Sawicka zainspirowała swoją książką Dariusza Tyńca do zbrodni? A może po latach życia w ukryciu prawdziwy zabójca z lat 80. zaatakował 

ponownie?

Zmysł detektywistyczny i pisarska dociekliwość, ale przede wszystkim wspomnienie koszmaru z dzieciństwa, nie pozwalają Oldze siedzieć 

z założonymi rękoma i czekać na rozwój wydarzeń. Postanawia za wszelką cenę dotrzeć do źródeł i ustalić, co łączy zbrodnię z lat 80. ze sprawą 

Dariusza Tyńca. Nieocenioną pomoc okazuje jej mecenas Warski, znany i ceniony w świecie prawniczym obrońca „Bestii”. Drogi Sawickiej 

i Warskiego już się przecięły. Kilka lat temu adwokat wyciągnął pisarkę – oskarżoną o zabicie męża – z opresji. W dążeniu do odkrycia prawdy 

Olgę wspiera także Czarny. Tym bardziej, że do aresztu, w którym komisarz czeka na swój proces, trafia „Bestia”. Ale i tu pojawiają się 

problemy… Czy pomagając Oldze, policjant sam wpadnie w zasadzkę? Ceną może być życie tych, na których mu zależy! Również Ewa chce 

poznać historię, którą w sobie nosi jej opiekunka. Wraz z Kamilem i koleżanką Zosią wszczyna śledztwo i ściąga na całą trójkę śmiertelne 

niebezpieczeństwo.

Sprawa „Bestii” przywołuje przeszłość i zmusza Olgę do skonfrontowania się z odpowiedziami na pytania, od których zawsze uciekała: 

kim jest i jaka jest jej historia? Pisarka przekonuje się, że najtrudniejszymi śledztwami są te dotyczące samego siebie, a przeszłość to… 

„Pułapka”!



POD POWIERZCHNIĄ
WTOREK, 21:30, OD 22 PAŹDZIERNIKA

Obsada: Magdalena Boczarska (Marta Gajewska), Bartłomiej Topa (Bartek Gajewski), Łukasz Simlat (Maciek Kostrzewa), 

Maria Kowalska (Ola Kostrzewa), Małgorzata Hajewska-Krzysztofik (Maria Byszewska), Michalina Łabacz (Iga Stępień), Mateusz Banasiuk 

(Radek Szot), Stanisław Linowski (Janek Cichy), Ilona Ostrowska (Justyna Kostrzewa), Magdalena Smalara (Ewa Lis), Dorota Kolak 

(matka Bartka), Katarzyna Kwiatkowska (Zofia Król), Jacek Poniedziałek (mecenas Kot) i inni.

Po znakomitym przyjęciu, zarówno przez krytyków jak i widzów, serial „Pod powierzchnią” powraca z drugim 

sezonem. Jak po tragicznych wydarzeniach na szkolnym balu potoczyły się losy Marty i Bartka? Co stało się z Olą, 

która uciekła z Płocka razem z Jankiem? Do odkrycia pozostało jeszcze wiele tajemnic. Czy, gdy prawda wyjdzie 

na jaw, bohaterowie będą w stanie się z nią pogodzić?

Wierna widownia „Pod powierzchnią” z niecierpliwością czeka na nowe odcinki serialu. Emocjonujący finał pierwszej serii pozostawił 

widzów z wieloma pytaniami. Czy Marta odzyska synka? Dlaczego Iga uprowadziła Maksa? Dokąd uciekła Ola? Prawda może okazać się 

zupełnie inna, niż się wydaje.

Marta, po dramatycznym incydencie podczas szkolnego balu, trafia do szpitala. Wyznanie Oli zmusza ją do podjęcia decyzji o rozstaniu z Bartkiem. 

Ich małżeństwo od dawna przeżywało kryzys, jednak wiadomość o romansie męża z uczennicą nie pozostawiła żadnych złudzeń 

co do rozpadu ich związku. Równocześnie Gajewska postanawia rozprawić się z przeszłością i pogodzić z utratą synka. Pierwszy 

raz odwiedza jego grób. Jak zareaguje, gdy dowie się, że Maks jednak żyje? Do czego będzie zdolna, by go odzyskać?

Bartek w jednej chwili traci wszystko – Marta składa pozew o rozwód, uczniowie i nauczyciele liceum dowiadują się o jego romansie 

z Olą. Kłamstwo, w którym żył, zaczyna zbierać żniwo. Czy Gajewski poniesie konsekwencje swojego postępowania? Jaką tajemnicę 

ukrywa wspólnie z Ewą – przyjaciółką Marty?

Ku rozpaczy Maćka jego córka nie daje znaku życia. Gdy trafia do szpitala, w gorączce woła Bartka. Najważniejszym zadaniem dla Kostrzewy 

zawsze była ochrona Oli. Teraz, gdy dziewczyna spodziewa się dziecka i ukrywa przed policją, Maciek czuje się bezradny. Obwinia siebie 

o wszystko, co dotknęło jego córkę. Czy mimo nienawiści do Gajewskiego pozwoli mu zbliżyć się do Oli, która najwyraźniej nadal coś 

do niego czuje?

Pierwszy sezon serialu odkrył przed widzami zaskakującą prawdę o zaginięciu syna Marty i Bartka. W nowych odcinkach okaże się, że 

to jedna z wielu tajemnic kryjąca się pod powierzchnią dramatycznych wydarzeń z przeszłości. Bohaterowie, uwikłani w skomplikowane 

relacje, pogubieni we własnych kłamstwach, spróbują dotrzeć do prawdy lub wręcz przeciwnie – zrobić wszystko, by nigdy nie 



ujrzała światła dziennego. Między Martą i Bartkiem pozostało jeszcze wiele do wyjaśnienia. Ola, spodziewająca się dziecka, będzie musiała wziąć 

odpowiedzialność już nie tylko za siebie. Między Maćkiem a Gajewską pojawi się jeszcze silniejsza więź i wzajemna sympatia. Iga odegra kluczową 

rolę w odkryciu prawdy o zaginięciu Maksa. Okaże się również, że swój udział w porwaniu dziecka miał syn komisarz Byszewskiej – Radek Szot.

Drugi sezon serialu będzie obfitował nie tylko w zaskakujące zwroty akcji, ale przede wszystkim wciągnie widzów w intrygującą zagadkę 

i mroczną historię. Każdy odcinek odkryje kolejną część prawdy o tym, co wydarzyło się przed laty. Nic nie będzie jednak takie, jakim się 

wcześniej wydawało.



STARSZA PANI MUSI FIKNĄĆ
ŚRODA, 21:30, OD 4 WRZEŚNIA

Ona pierwsza pokazała ci księżyc… A ty jej? Nurkowanie z rekinami, terenowa jazda po największych 

wydmach na świecie, szalony sandboarding, skoki do wodnych jaskiń czy safari w otwartym samochodzie 

to tylko kilka przykładów atrakcji, jakie dorosłe już dzieci przygotują dla swoich rodziców. Nowy program 

„Starsza pani musi fiknąć” to zabawna, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji telewizyjna przygoda, w której udział 

biorą matki (lub w niektórych przypadkach ojcowie) wraz ze swoim znanym dzieckiem albo dziecko ze znanym 

rodzicem. Razem spełniają niezrealizowane dotąd, niekiedy ekstremalne marzenia o wspólnych podróżach 

i unikalnych chwilach spędzonych razem. Czas poznać swoich bliskich na nowo!

Joanna Krupa, Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny, Tomasz Szczepanik, Joanna Jędrzejczyk wraz z mamami, Anna Dereszowska i Paweł 

Fajdek z ojcami oraz Magda Gessler z synem – to pary rodziców z dziećmi, które udadzą się na niezapomnianą wyprawę. Bohaterowie 

programu pojadą w    odległe miejsca, zarówno jeśli chodzi o dystans, jak i kulturę. Przeżycia, jakie zapewnią rodzicom, 

nie są osiągalne w żadnym z biur podróży. Często będą to wyzwania budzące skrajne emocje: lęk, ekscytację, radość czy wzruszenie. 

Pozwolą im odkryć siebie na nowo lub dowiedzieć się o drugiej osobie tego, o co nigdy by jej nie podejrzewali.

Taka wyprawa, sam na sam w egzotykę, pozwoli także uciec od pędu życia, zgiełku, problemów i nadmiaru obowiązków. Uczestnicy będą 

mogli spędzić ze sobą czas, którego mają dla siebie za mało w codziennym życiu. Niekiedy brakuje go na długie rozmowy, na wyjaśnienie 

sobie niezałatwionych spraw czy po prostu na przebywanie w swoim towarzystwie. Tych kilka wspólnie spędzonych dni pozwoli im pogłębić 

wzajemne relacje i powiedzieć sobie wszystko to, co dotychczas odkładali na później.

Każdy odcinek to pełna humoru, ale i dużej dozy wspomnień i wzruszeń, wyprawa w świat jednej pary bohaterów. Tylko dzieci wiedzą, jakie 

przygody będą przeżywać i czego doświadczać, bo to one odpowiadają za organizację atrakcji. Dla rodzica do samego końca pozostanie 

to słodką tajemnicą. Czy rodzice zgodzą się na wszystkie zaproponowane im atrakcje? A może to samo dziecko będzie miało opory przed 

nowym doświadczeniem? Życie lubi zadziwiać! Start wyjątkowych, rodzinnych podróży we wrześniu na antenie TVN!



MY WAY
ŚRODA, 21.30, OD 30 PAŹDZIERNIKA

Przepisy ruchu drogowego, niebezpieczne sytuacje na ulicach, nerwowi kierowcy i surowi trenerzy 

doskonalenia techniki jazdy, a w centrum ona – Edyta Górniak. Diva polskiej muzyki zdecydowała się zostać 

bardzo dobrym kierowcą pod okiem naszych kamer. Nie mamy wątpliwości – będziemy świadkami jazdy 

na pełnych… emocjach!

Po latach podróżowania na miejscu dla pasażera, wspierana przez syna Allana, Edyta Górniak postanowiła sama siąść za kierownicą. 

Zanim jednak nastąpi ten przełomowy moment w jej życiu, czeka ją nauka skomplikowanych przepisów drogowych, a następnie 

„walka o przeżycie” na warszawskich drogach. A kierowcy ze stolicy – jak wiadomo – nie zawsze należą do najbardziej wyrozumiałych. Jak 

wrażliwa artystka poradzi sobie na ulicach miejskiej dżungli? Na szczęście nie będzie sama. W przygotowaniach do egzaminu, gwiazdę 

wspierać będą przebojowi trenerzy Skoda Auto Safety, którzy natychmiast zareagują i pomogą jej w każdej trudnej sytuacji. To nie wszystkie 

niespodzianki, jakie producenci programu przygotowali dla Edyty. Drogowe gry miejskie, wizyta w myjni, na poligonie oraz jazda w najgorszych 

warunkach pogodowych – to tylko niektóre z „atrakcji”, z którymi będzie musiała się zmierzyć popularna piosenkarka. Czy wyjdzie z nich 

obronną ręką? A może codzienność kierowcy okaże się ponad jej siły? Na koniec w ramach podziękowania za trud i cierpliwość Edyta zabierze 

jednego z nauczycieli na swój koncert – gdzieś w Polsce. Czy dotrze na niego już jako pełnoprawny kierowca? A może po raz kolejny okaże 

się, że zarówno w życiu, jak i na drodze piosenkarka zawsze robi po swojemu, kierując się zasadą MY WAY?



MAM TALENT
SOBOTA, 20:00, OD 7 WRZEŚNIA

Najbardziej widowiskowy talent-show w Polsce powraca! W tym programie nie ma ograniczeń. Na scenie 

zobaczymy muzyków, tancerzy, akrobatów i iluzjonistów. Komu z nich uda się zaskoczyć jurorów i przejść 

etap castingów? Szalona eskapada Agnieszki Chylińskiej, Małgorzaty Foremniak i Agustina Egurroli ponownie 

przyniesie emocje, na które widzowie czekali cały rok!

„Mam talent!” to nie tylko trampolina do kariery, ale przede wszystkim idealna okazja, by spełnić marzenia. Jesienią 

po raz pierwszy w historii programu zobaczymy między innymi pokaz gry na kryształowych misach. W zdumienie wprawi nas popis 

piloxingu, pokaz rżnięcia drewna na czas oraz żonglerka cigar boxami. Na scenie wystąpią niezwykli akrobaci, liczne grupy taneczne 

oraz młodzi i zdolni wokaliści. Nie zabraknie także burleski, pole dance czy football freestyle! Będą wzruszenia i zaskoczenia, wielkie 

zwycięstwa, ale i dramatyczne porażki.

Szalona karuzela poszukiwań talentów krążyć będzie po całej Polsce! Na przesłuchaniach w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, 

Poznaniu i Warszawie zjawią się amatorzy i zawodowcy, dzieci i dorośli, soliści i zespoły. Tu w grę wchodzą nieprzeciętne pasje, wyjątkowe 

umiejętności, determinacja i wytrwałość, a do tego lata ciężkich treningów. Do wyboru do koloru. Zarówno dla jurorów, jak i dla widzów! 

W drodze do sukcesu, swoim niepowtarzalnym dowcipem będzie wspierać uczestników jedyny w swoim rodzaju duet prowadzących: Marcin 

Prokop i Szymon Hołownia.

Kto podbije serca kompetentnych oraz surowych sędziów – Agnieszki Chylińskiej, Małgorzaty Foremniak i Agustina Egurroli, i wygra 300 

tysięcy złotych? Jedno jest pewne! Ponownie udowodnimy, że Polska ma talent!



MASTERCHEF
NIEDZIELA, 20:00, OD 8 WRZEŚNIA

Najpopularniejszy konkurs dla kucharzy amatorów w Polsce powraca! Dania dla przyszłej teściowej, żabie 

udka, ślimaki czy klasyczne polskie ciasta to tylko niektóre z wyzwań, jakie dla uczestników przygotowali  

Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran. Czterdziestu szczęśliwców rozpocznie przygodę życia i walkę 

o własne marzenia. Kto z nich zostanie kolejnym, polskim MasterChefem?

Tym razem w jednym z odcinków show przeniesiemy się do czasów PRL-u. Czy zawodnikom uda się przyrządzić potrawy 

z tamtego okresu w wersji ekskluzywnej? Równie wymagające będzie przygotowanie trzydaniowego obiadu dla przyszłej teściowej! 

Wyzwaniem dla przyszłych kucharzy okaże się konkurencja drużynowa w Parku Jordana. Zawodnicy będą musieli zorganizować piknik 

i zdobyć uznanie… 50 westów i ich właścicieli!

Wśród gości specjalnych nadchodzącej edycji pojawią się Lara Gessler i Tadeusz Müller. Niespodzianka zorganizowana z okazji Dnia Matki będzie 

prawdziwym zaskoczeniem dla Magdy Gessler. Z kolei Christopher Kostow, posiadacz trzech gwiazdek Michelin, przeprowadzi wyjątkowy 

masterclass! Doświadczony szef kuchni sprawdzi, czy uczestnicy poradzą sobie z odtworzeniem jego potraw.

W tym sezonie świętować będziemy emisję setnego odcinka „MasterChefa” w Polsce! W programie pojawią się także wszyscy 

dotychczasowi laureaci programu. Najlepsza piątka tegorocznej edycji zawalczy o finał w Meksyku. Poznają tam najwybitniejszych 

szefów kuchni: Jorge Vallejo, Ricarda Muñoza Zuritę, czy Aquilesa Cháveza. Kto okaże się następcą Oli Nguyen i zostanie ósmym polskim 

MasterChefem? Niedzielne wieczory w TVN zapowiadają się niezwykle smakowicie!



TOP MODEL
PONIEDZIAŁEK, 21:30, OD 2 WRZEŚNIA

Tej jesieni „Top Model” wyrusza na poszukiwania kolejnej gwiazdy świata mody. Jury stawia na różnorodność 

i oryginalność, niezależnie od wieku i rozmiaru. Nowością tej edycji jest „złoty bilet”, który pozwala na ominięcie 

jednego etapu w niełatwych zmaganiach. Kto powtórzy sukces uczestników poprzednich edycji, podbije 

wybiegi oraz świat show-biznesu? Jedno jest pewne – na widzów czekać będzie wiele niespodzianek i wzruszeń.

„Top Model” spełnia marzenia o karierze nie tylko w branży fashion. Uczestnicy poprzednich edycji udowadniają, że udział w programie może 

być początkiem wielkiej przygody i wspaniałej kariery. Pokazy, sesje zdjęciowe, współpraca ze znanymi fotografami i uznanymi markami – 

to wszystko czeka na tych, którzy determinacją i ciężką pracą udowodnią, że potrafią wykorzystać szansę na spełnienie marzeń. Podczas 

castingów w Rzeszowie, Gliwicach, Gdańsku i Warszawie pojawiły się tłumy chętnych. Zgłoszenia napływały z całego świata – od 

Irlandii po Australię. Między najmłodszym a najstarszym uczestnikiem było ponad pięćdziesiąt lat różnicy. Równolegle trwał również 

casting internetowy. Kandydaci oprócz warunków fizycznych zadziwiali swoją osobowością, determinacją i pomysłowością.

Oczekiwania są jednak coraz większe. Kto zachwyci jurorów na tyle, by otrzymać „złoty bilet”? To nowy element programu, który może 

zapewnić miejsce w domu modelek, z pominięciem jednego etapu w zmaganiach. Czy pojawi się ktoś na tyle wyjątkowy, by zdaniem Joanny 

Krupy, Kasi Sokołowskiej, Marcina Tyszki i Dawida Wolińskiego zasłużyć na takie wyróżnienie? W tym roku bootcamp, oprócz nowej 

formuły, zaskoczy również lokalizacją. Wybranych pięćdziesięciu kandydatów stanie do rywalizacji w Warszawie, miejskiej dżungli, stolicy 

polskiego świata mody.

Kim będzie zwycięzca? Jak poradzi sobie z zadaniami w programie i krytyką jurorów? Czy pokona stres towarzyszący występom w pierwszych 

pokazach mody i sesjach zdjęciowych? Jedno jest pewne – przygotowane zadania sprawdzą nie tylko predyspozycje do zawodu, ale również 

determinację, odporność na stres i umiejętność pracy w ekstremalnych warunkach. Nie zabraknie wzruszeń, silnych emocji i nagłych 

zwrotów akcji. Nagrodą w programie jest sesja okładkowa w magazynie „Glamour”, 100 tysięcy złotych oraz kontrakt z agencją modelek 

i modeli. Warto więc walczyć o zwycięstwo do samego końca. Wśród gości zaproszonych do programu znajdą się topowe polskie modelki, 

uznani specjaliści, najlepsi polscy fotografowie, gwiazdy show-biznesu, wśród nich Magdalena Frąckowiak, Anna Jagodzińska, Kasia Struss, 

Jerzy Owsiak, Maffashion, MMC, Daria Zawiałow, Mariusz Przybylski, Piotr Kraśko z Karoliną Ferenstein–Kraśko, Michał Koterski, 

Natasza Urbańska, Roksana Węgiel, Małgorzata Kożuchowska. Na każdym etapie zmagań uczestników wspierać będzie Michał Piróg.



DZIEŃ DOBRY TVN
CODZIENNIE, 7:30, OD 31 SIERPNIA

„Dzień Dobry TVN” jesienią wraca z nową dawką energii, w zmienionej porze i po metamorfozie studia! Ważne 

i ciekawe tematy, inspirujący goście, wciągające reportaże, najistotniejsze wiadomości, rozrywka oraz sprawdzone 

przepisy kulinarne – zestaw w sam raz na pozytywne rozpoczęcie dnia. Wystarczy kubek z kawą – wyjątkowe 

towarzystwo zapewniamy my!

Od nowego sezonu w programie zachodzą zmiany! Do grona prowadzących dołączyli Małgorzata Ohme i Filip Chajzer. Oprócz debiutujących 

w tej roli dziennikarzy, wydania DDTVN poprowadzą Dorota Wellman i Marcin Prokop, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik oraz Kinga Rusin 

i Piotr Kraśko. Znane i lubiane duety będą codziennie witać widzów wcześniej, bo już od 7:30.

Miniony sezon w Dzień Dobry TVN przyniósł wiele nowości, zwłaszcza w postaci unikalnych cykli reporterskich oraz nowych, wyjątkowych 

twarzy w programie. W roli dziennikarki poszukującej silnych kobiet sprawdziła się Anna Lewandowska, skrojoną na miarę dla DDTVN loterię 

poprowadził Hubert Urbański, a z autorskimi recenzjami lokali serwujących śniadania pojawiła się Lara Gessler. Jako najpopularniejszy 

program śniadaniowy mamy jednak apetyt na więcej! Już od września program zasili solidna dawka nowych propozycji dla widzów.

Larę Gessler i Annę Lewandowską zobaczymy w DDTVN znów, chociaż w nieco innych odsłonach. Z Ewą Mierzejewską pokażemy 

pomysły na odmianę wystroju mieszkania, z Anią Ibisz i Dawidem Koziołem wybierzemy najciekawsze gadżety z rynku (także eko), 

Ania Wendzikowska podpowie co zobaczyć w kinie, z Qczajem poradzimy jak ćwiczyć, by zachować zdrowie i sylwetkę, a wspólnie z Łukaszem 

Skopem doradzimy jak dbać o ogród!

W weekendy w podróżniczej odsłonie powrócą Michał Cessanis i Mikołaj Rej. Michał będzie szukał sposobów na zwiedzanie odległych 

zakątków świata za niewielkie pieniądze. Mikołaj wyruszy w drogę w poszukiwaniu smaku, na początek do swojej ukochanej Francji. 

O życiu zwierząt i leśnych tajemnicach opowie Marcin Kostrzyński, a Małgorzata Socha w swoim cyklu urządzi widzów na nowo!



KUBA WOJEWÓDZKI
WTOREK, 22:30, OD 3 WRZEŚNIA

Bezkompromisowy szermierz słowa, który ciętą i ostrą jak brzytwa ripostą tnie kurtuazyjne zasłony swoich gości. 

Król TVN powraca jesienią z 27. sezonem swojego show, bynajmniej nie dołączając do osławionego klubu 27 – 

jego talk-show nadal jest na fali i nieustannie przyciąga przed telewizory miliony widzów.

Nic nie wzbudza takiego zainteresowania i kontrowersji, jak jego nowe samochody, dziewczyny oraz rozmowy na skórzanej kanapie! 

Na szczęście już wkrótce na jednej z najbardziej rozpoznawalnych sof w kraju ponownie zasiądą aktorzy, sportowcy, piosenkarze, politycy, 

celebryci (także do tego miana aspirujący) oraz wszyscy ci, którzy podniosą rzuconą im rękawicę i podejmą wyzwanie Wojewódzkiego, by 

zmierzyć się z nim w pojedynku na słowa! A łatwo nie jest – chociaż przyjemnie tego posłuchać.



KUCHENNE REWOLUCJE
CZWARTEK, 21:30, OD 5 WRZEŚNIA

Ponad dwieście pięćdziesiąt przeprowadzonych rewolucji, tysiące pomysłów na przepisy kulinarne, metamorfozy 

wnętrz i ona jedna – Magda Gessler! Jesienią już po raz dwudziesty najsłynniejsza polska restauratorka wyruszy 

w Polskę, aby ratować upadające lokale. Czy dzięki „Kuchennym rewolucjom” odmieni ich los i nada im drugie 

życie?

Celne riposty i cięty język uwielbianej przez widzów Magdy Gessler sprawiają, że polska gastronomia nie jest już taka sama, jak dziesięć lat 

temu. „Czy wy jesteście normalni?”, „Dlaczego trujecie ludzi?”, „Czy to było mrożone?” – te pytania każdy fan programu zna już na pamięć. 

Pozytywna energia, dystans do siebie i świata, a przede wszystkim doświadczenie i wiedza gastronomiczna prowadzącej powodują, że 

„Kuchenne rewolucje” opanowały całą Polskę!

W jubileuszowym sezonie restauratorka ponownie podejmie się niemożliwego i odkryje wiele ciemnych stron różnych kulinarnych biznesów. 

Czy jej recepta na sukces zadziała w każdym przypadku?

Jesienią przeniesiemy się między innymi do Łodzi, gdzie znajduje się „Bistro Galancie” prowadzone przez Anię i Kubę. Ta działalność to ich 

sposób na poradzenie sobie z rodzinną tragedią. Choć lokal mieści się w piwnicy, bliskość uniwersytetu i akademika miała zagwarantować 

im dużą liczbę potencjalnych klientów. Szybko okazało się, że studenci nie zjawiają się tak licznie, jak oczekiwano, a lokal na siebie nie 

zarabia. Sytuacji nie poprawiały także burzliwe relacje z mamą, która bardzo zaangażowała się w prowadzenie lokalu. Po kolejnych 

rodzinnych scysjach para została praktycznie sama. Czy uda im się odwrócić złą passę?

Kolejnym punktem na mapie jesiennej edycji „Kuchennych rewolucji” będzie Wejherowo. „Gościnna Ukrainka” powstała tam 

z miłości męża do swojej żony. Oleg, wykwalifikowany monter kadłubów stalowych, przyjechał do Polski trzynaście lat temu do pracy 

w stoczni. Cztery lata temu ożenił się i na stałe opuścił Ukrainę. Chcąc spełnić marzenia swojej wybranki Tatiany, otworzył niewielką 

restaurację blisko centrum Wejherowa. Żona sama przygotowywała menu, w którym znalazły się sztandarowe potrawy kuchni wschodniej, 

takie jak barszcz ukraiński, czebureki, a nawet sałatka z krabem. Niestety, od początku do „Gościnnej Ukrainki” nikt nie zagląda, mimo że 

ceny dań nie są wygórowane. Sytuacja finansowa małżeństwa jest coraz gorsza, a na zaciągnięte kredyty przestaje wystarczać środków… 

Czy Magdzie Gessler uda się uratować upadający biznes i małżeństwo?

W 20. edycji programu królowa polskiej gastronomii spróbuje też pomóc właścicielom baru typu fast food w Ostrowie Wielkopolskim, 

restauracji tajskiej w Warszawie oraz lokalom w Prudniku, Dusznikach Zdroju i Kościerzynie.



MILIONERZY
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK, 20:55, OD 2 WRZEŚNIA

Zapraszam do gry o milion złotych. Przed nami 12 pytań, 3 koła ratunkowe, 2 progi gwarantowane. Czy 

chcesz usłyszeć pierwsze pytanie? – na dźwięk tych słów każdy gracz czuje ekscytację i grozę jednocześnie. 

W najbliższym jesiennym sezonie nie zabraknie silnych emocji, zadziwiających zwrotów akcji i wspaniałych 

graczy! Zaczynamy!

Z Milionerami nie będziesz się nudzić! Emocje sięgające zenitu, trudne i zaskakujące pytania, presja czasu, ryzyko przegranej 

i euforia wygranej. Nawiązania do bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie, kontrowersyjnych postaci, bohaterów kultury masowej. Czasem 

już przy pierwszym pytaniu pojawiają się wątpliwości, niepewność i stres. To, co dla widzów jest rozrywką, dla graczy stanowi prawdziwy 

sprawdzian z opanowania i zachowania zimnej krwi, o czym przekonała się Magda z poprzedniego sezonu, którą pokonało pierwsze pytanie 

o naczynie z sitkiem.

Każdy gracz, który zasiada twarzą w twarz z Hubertem Urbańskim, kalkuluje czy warto ryzykować. Kiedy skorzystać z koła ratunkowego? 

Czy grać dalej, czy jednak zakończyć grę i zabrać już wygraną sumę? Droga do miliona jest kręta, łatwo się pomylić, dać się ponieść 

emocjom czy wątpliwościom. Najlepszym wzorem niech będzie Katarzyna Kant-Wysocka, zwyciężczyni miliona w poprzednim sezonie. 

Opanowanie, spokój, rozsądek, pewność siebie, rozwaga i odwaga w podejmowaniu ryzyka to jej cechy jako gracza i być może najlepszy 

sposób na zdobycie miliona złotych! Jak powiedział kiedyś Hubert Urbański – bez ryzyka i wiary w siebie trudno jest wygrać duże pieniądze!

Każdy może się zgłosić do programu i każdy może wygrać!



NA WSPÓLNEJ
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK, 20:15

W najbliższym sezonie jeden z najpopularniejszych polskich seriali będzie świętować emisję 3000. odcinka! 

Twórcy oraz ekipa nadal są w doskonałej formie i nie zwalniają tempa. Widzowie będą świadkami gorących 

romansów, bolesnych rozstań, trudnych wyborów moralnych, emocjonujących pożegnań i zaskakujących 

powrotów.

Dramatyczne chwile czekają Elę i Igora. Po wypadku, któremu uległa z Ewą, sposób bycia Marcinkowej zmieni się o 180 stopni. 

Spokojna i ułożona dotąd kobieta coraz częściej będzie miewać napady szału i podejmować irracjonalne decyzje. W efekcie związek 

Eli i Igora zawiśnie na włosku, a mężczyzna zmusi ukochaną, żeby udała się do specjalisty. Ten nie będzie miał dobrych wieści – w głowie 

Elżbiety, w miejscu uderzenia, rozwija się krwiak i konieczna będzie ryzykowna operacja. Czy kobieta postawi na szali swoje życie i zdecyduje 

się na zabieg?

W poważne tarapaty wpadnie Weronika. Pewnej nocy, po świętowaniu kolejnego zawodowego sukcesu i wypiciu kilku lampek wina, wsiądzie 

za kierownicę i… spowoduje wypadek. Początkowo nieświadoma swojego czynu oraz przekonana, że uderzyła w jakieś zwierzę, odjedzie 

z miejsca zdarzenia. Wkrótce okaże się, że prawniczka potrąciła 16-letnią dziewczynę! Czy Roztockiej wystarczy sił, żeby zmierzyć się z bolesną 

prawdą i wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiła? Jak postąpi Robert, rozdarty pomiędzy pracą i szukaniem sprawiedliwości a miłością 

do Weroniki?

Po okresie sprawiania problemów wychowawczych Przemek postanowi dać rodzicom odetchnąć. A przynajmniej tak mogłoby się wydawać. 

Ku wielkiej radości Krzysztofa, jego nastoletni syn zrezygnuje z wykorzystywania niewinnych ludzi do „nabijania fejmu” i znajdzie nowe 

zajęcie. Nieoczekiwanie odkryje w sobie miłość do sceny, a przede wszystkim do nauczycielki prowadzącej kółko teatralne – Dagmary. 

Los wyda się być dla niego bardzo łaskawy. Najpierw dostanie główną rolę w szkolnym spektaklu, a potem opiekunka kółka zaproponuje 

mu kilka prywatnych lekcji, które zakończą się... namiętnym pocałunkiem! Jak rozwinie się przyjaźń Dagmary z uczniem? Czy Przemek 

skosztuje zakazanego owocu, a nauczycielka przekroczy niebezpieczną granicę relacji nauczyciel–uczeń?

Niestety, rozpadnie się paczka studentów. Po tygodniach ukrywania problemu przez Bruna, prawda wyjdzie na jaw – przyjaciele dowiedzą 

się, że chłopak wpadł w szpony narkotyków. Najbardziej zaskoczona będzie Malwina, a wiadomość okaże się gwoździem do trumny ich 

związku. Tym samym Bruno zostanie sam! Jak bolesny upadek będzie musiał zaliczyć, żeby się opamiętać? Czy wsparcie przyjaciół okaże się 

wystarczającą motywacją, by wygrać z nałogiem? Z kolei Norbert podejmie decyzję, która zmieni wszystko – postanowi wyjechać do Afryki, 

wcześniej jednak poprosi Agatę o rękę. Po pierwszym szoku ukochana powie „tak” i zgodzi się towarzyszyć Norbertowi. Wówczas radosne 

przygotowania do wyjazdu przerwie telefon z ofertą wymarzonej pracy…



Jesienią na brak wrażeń nie będzie mogła narzekać też Joanna, a to za sprawą przypadkowo poznanego, przystojnego Karola. Czarujący 

mężczyzna zainteresuje się atrakcyjną lekarką i coraz częściej zacznie pojawiać się w jej życiu. Początkowo kobieta da mu nadzieję, ale 

szybko pożałuje swojej decyzji. Wkrótce dowie się, że granica między miłością a obsesją jest bardzo cienka. Jaką cenę zapłaci za tę wiedzę?

Zapraszamy „Na Wspólną” – najbardziej lubianą ulicę w Polsce!



36,6°C
SOBOTA, 18:00, OD 7 WRZEŚNIA

Ewa Drzyzga razem z prof. Krzysztofem Łabuzkiem zaprasza, by wspólnie zadbać o swoje zdrowie. Jeżeli chcesz być 

na bieżąco z najnowszymi informacjami medycznymi, sprawdzonymi metodami leczenia i zapobiegania chorobom 

– koniecznie zarezerwuj sobie czas w każdą sobotę o 18.00!

W jesiennej odsłonie 36,6°C Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek zajmą się eksperymentami medycznymi. Sprawdzą, dlaczego regularne 

uprawianie seksu jest zdrowe, czy bezpiecznie jest picie wody z kranu, jaki wpływ na nasz organizm ma dieta wegetariańska oraz wyjaśnią, 

jak uzupełniać niedobory witaminy D3.

W nowym sezonie prowadzący program wezmą pod lupę produkty codziennego użytku. Sprawdzą jaki wpływ na nasze zdrowie ma fluor, 

który ma nas wspomagać w walce z próchnicą, antyperspiranty, których używamy codziennie, a także samochodowe klimatyzacje. 

Wyniki testów i badań będą zaskakujące!

Jesienne odcinki 36,6°C to także wyjątkowe spotkania – jak na przykład rozmowa z Sandrą Kubicką, modelką i influencerką, 

która po raz pierwszy otwarcie opowie o swojej intymnej chorobie.

Nie zabraknie też przełomowych odkryć medycznych, takich jak proteza nerwu stworzona przez polskich naukowców, która być może 

pozwoli na przywrócenie czucia osobom sparaliżowanym. Zobaczymy także operację wszczepienia bionicznego oka oraz weźmiemy udział 

w wyjątkowych, często pionierskich, operacjach przeprowadzanych przez najbardziej uznanych lekarzy i specjalistów na całym świecie.

Jesienią kontynuujemy akcję #jembozdrowe, by nasze dzieci żyły i jadły zdrowo. W tym sezonie gotujemy z Michelem Moranem i rozmawiamy 

o zdrowych i niezdrowych fast foodach.



KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA
NIEDZIELA, 11:00, OD 8 WRZEŚNIA

Martyna Wojciechowska od lat poznaje różne aspekty życia kobiet na całym świecie – ich codzienność, 

najskrytsze marzenia i największe lęki. Jesienią po raz kolejny spakuje plecak i wyruszy w fascynującą podróż. 

W najnowszej serii programu „Kobieta na krańcu świata” odwiedzi m.in. Koreę Południową, Meksyk, Izrael, RPA, 

Indie oraz Senegal! Po raz pierwszy w historii widzowie będą mogli obejrzeć jeden z odcinków w technologii VR 

również w kinach!

Każdego dnia można przekonać się, że prawdziwi bohaterowie żyją wśród nas. Kraniec świata może być tuż za rogiem, a obok niektórych 

spraw nie da się przejść obojętnie. Już jesienią poznamy fascynujące miejsca oraz wyjątkowe kobiety i ich poruszające historie. Program 

jest już na antenie jedenaście lat i cały czas nie zwalnia tempa! W tym sezonie wkraczamy również do świata nowych technologii. Chcemy, 

aby widzowie mogli poczuć się jak członkowie ekipy filmowej i wyruszyć z Martyną Wojciechowską w prawdziwą podróż. Dzięki wirtualnej 

rzeczywistości będzie to możliwe! Specjalny odcinek z Izraela będzie można obejrzeć w kinach VR w całej Polsce.

Codzienność ultraortodoksyjnych Żydów opiera się na zakazach oraz nakazach. Jak wygląda święto Purim? Co tego dnia jest obowiązkiem, 

a co jest dozwolone? Dziennikarka będzie miała okazję na własne oczy zobaczyć jak ulice Jerozolimy zamieniają się w scenerię 

prawdziwego festynu!

W nowej serii podróżniczka odwiedzi prawdopodobnie jedyny na świecie dom opieki dla pań, które w przeszłości trudniły się 

świadczeniem usług seksualnych. Ten najstarszy zawód świata jest w Meksyku legalny. Mimo wszystko kobietom nie przysługują żadne 

świadczenia emerytalne czy zdrowotne. Jak wygląda ich życie w ośrodku?

W tym samym kraju blisko połowa mieszkańców żyje w ubóstwie. W kolejnym odcinku Martyna spotka się z 19-letnią Karoliną, która nawet 

przez dwadzieścia godzin dziennie pracuje… na wysypisku śmieci. Kim są tzw. „pepenadores”?

Kinnar to wyjątkowa społeczność. Jej ślady w kulturze indyjskiej mają około 4000 lat. Choć są urodzeni w ciele mężczyzny, utożsamiają 

się z płcią przeciwną. O ich błogosławieństwo zabiegają świeżo poślubieni małżonkowie i rodzice małych dzieci. Kinnar są czczeni podczas 

religijnych i duchowych ceremonii. Dziennikarka sprawdzi jak wygląda ich barwne życie na co dzień.

Każdego roku na świecie na skutek ataku rekinów ginie kilka osób. W tym samym czasie ludzie zabijają nawet 150 milionów tych zwierząt! 

W RPA Martyna pozna nietypową nastolatkę, której pasją jest nurkowanie z rekinami! Ella stara się uświadamiać innych o zagrożeniach, 

które czyhają na ten gatunek.



CO ZA TYDZIEŃ
NIEDZIELA, 11:30

Oliviera Janiaka nikomu nie trzeba przedstawiać. Nikt tak jak on nie orientuje się w tym, co ważnego w kulturze 

i rozrywce dzieje się w Polsce i na świecie. Ze swoją kamerą zagląda za kulisy najbardziej prestiżowych 

i najgłośniejszych wydarzeń w show-biznesie.

Olivier Janiak to znany i lubiany bywalec salonów. Nie pojawia się na nich jednak po to, żeby brylować. Jego zadaniem jest relacjonowanie 

tego, co dzieje się na czerwonych dywanach. Z kamerą jest wszędzie tam, gdzie trzeba być – na pokazach filmowych i serialowych, sesjach 

zdjęciowych, premierach teatralnych, rewiach mody, imprezach charytatywnych i innych ważnych wydarzeniach świata show-biznesu. 

Charakterystycznym uśmiechem i merytorycznym przygotowaniem zjednuje sobie sympatię największych gwiazd, które chętnie komentują 

dla niego najgorętsze imprezy ostatnich tygodni.

W najnowszym sezonie nie zabraknie relacji Oliviera z planu hitowych produkcji grupy TVN Discovery Polska, takich jak: „Pułapka”, 

„Pod powierzchnią”, gorących nowości stacji – „39 i pół tygodnia” czy „Chyłka – Kasacja” oraz m.in. filmu obyczajowego „1800 gramów”. 

Prowadzący zajrzy także za kulisy najbardziej prestiżowych wydarzeń sezonu – Balu Fundacji TVN „Nie jesteś sam” oraz Wielkiego Meczu 2019, 

na których znani i lubiani spotykają się, by pomóc najbardziej potrzebującym.

Nie musisz ruszać się z domowego fotela, żeby wiedzieć, co to był za tydzień!



SZKOŁA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, 15:30, OD 2 WRZEŚNIA

Szkoła to prawdziwa lekcja życia. To tu rodzą się pierwsze przyjaźnie i miłości, to w jej murach dochodzi do pierwszych 

konfliktów, problemów, bójek, zdrad i złamanych serc. Co wydarzy się w serialu „Szkoła” w najbliższym sezonie? 

Konflikty rodzinne, zawody miłosne, problemy z uzależnieniami, przemoc domowa to tylko niektóre problemy, 

z jakimi będą musieli zmierzyć się uczniowie i ich nauczyciele.

Szkoła jak lustro pokazuje co dzieje się w głowach i sercach młodych ludzi. Z jakimi problemami się borykają, o czym marzą, czego pragną. 

Jak na dłoni pokazuje także problemy, kłopoty rodzinne, dysfunkcje, brak komunikacji i zrozumienia czy nawet przemoc. W nowych 

odcinkach zobaczymy historię gimnazjalisty, który postanowi wraz z bratem uciec z domu przed agresywnym ojcem. Niestety nastolatkowie 

znajdą się w poważnych tarapatach.

Duże zamieszanie spowodują gimnazjalistki, które w Internecie założą anonimowy profil pod nazwą Obciachometr. Uczennice wyśmieją 

wygląd kolegów i koleżanek, i nie będą świadome, jaką krzywdę wyrządzają innym. Jak z tym problemem poradzą sobie nauczyciele?

Miłość odgrywa bardzo ważną rolę w życiu młodych ludzi i dlatego w nowym sezonie nie zabraknie właśnie miłosnych perypetii. 

Jedna z uczennic, słynąca z niestałości w uczuciach zrozumie, że tak naprawdę boi się związków i szczerej relacji. Inna nastolatka będzie 

starała się ukryć, że chłopak ją źle traktuje i zdradza. Czy dziewczyna zdobędzie się na rozstanie i nie pozwoli się więcej upokarzać?

W „Szkole” pojawi się też problem tolerancji. Jeden z uczniów z trudem zaakceptuje fakt, że jego przyjaciel jest homoseksualistą. Jednak 

kiedy odkryje, że nowa miłość kolegi okłamuje go, postanowi zdemaskować oszusta. Czy przyjaciel mu uwierzy?



SZPITAL
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, 17:00, OD 2 WRZEŚNIA

Jeden z najpopularniejszych seriali paradokumentalnych, który od lat cieszy się niesłabnącą sympatią widzów. 

Tej jesieni zespół ordynatora Piotra Wójtowicza zmierzy się z najróżniejszymi przypadkami medycznymi, ale 

przede wszystkim będzie walczył o dobro pacjentów.

Tym razem na SOR trafi 15-latka, która spadła z mostu, robiąc sobie selfie. Dziewczyna jest szkolną gwiazdą, 

a dla popularności i przyciągnięcia uwagi rówieśników jest w stanie zrobić wszystko. W szpitalu postanawia zrobić szokujące 

zdjęcia z bardzo chorymi pacjentami, by jeszcze bardziej wzbudzić zainteresowanie w sieci. Jakie konsekwencje będzie miało zachowanie 

nastolatki?

Nie zabraknie też rodzinnych dramatów z medycyną w tle. Rozwiedzeni rodzice małej pacjentki nie potrafią ułożyć sobie kontaktów po rozstaniu, 

a ich konflikt omal nie doprowadzi do tragedii. Okaże się też, że bez względu na to, ile lat mają dzieci, rodzice zawsze chcą mieć 

wpływ na ich życie. Pacjentem szpitala zostanie 58-latek, który spadł ze schodów, bo śpieszył się wraz z żoną na spotkanie z córką. 

Dziewczyna wróciła z dalekiej podróży wraz z nowym mężem. Czy pacjent będzie potrafił zaakceptować wybór córki i jej plan na życie?



19+
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK, 16:30, OD 2 WRZEŚNIA

Młodzi i piękni, pełni pasji, energii i marzeń na przyszłość tej jesieni zmierzą się z nowymi wyzwaniami, jakie 

stawia przed nimi dorosłość. Czy kłótnie, konflikty i nieporozumienia nie zniszczą zgranej dotąd paczki? Czy 

romanse, zdrady, kłamstwa i zazdrość nie nadszarpną przyjaźni?

Jesienne odcinki to zderzenie pasji muzycznej Rafała i Krzyśka z rzeczywistością. Chłopcy martwią się, że nikt nie przyszedł na ich pierwszy 

koncert. Przyjaciele przygotują im jednak niespodziankę, która okaże się strzałem w dziesiątkę.

Wiele emocji towarzyszyć będzie Iwonie, która w tajemnicy przed swoim chłopakiem Irkiem będzie uczestniczyć w castingach na modelkę. 

Dziewczyna usłyszy wiele słów krytyki na temat swojego ciała, ale to tylko dodatkowo ją zmotywuje. Sara będzie chciała pogodzić się 

z Iwoną i zażegnać spory, niestety doprowadzi to tylko do jeszcze większych problemów i poważnego wypadku…

W życiu Leny również nie zabraknie ekscytujących przeżyć – ojciec dziewczyny po przeszczepie nerki zamieszka z nią, ale życie pod jednym 

dachem z byłą żoną będzie dla wszystkich bardzo trudne. Czy uda się uniknąć katastrofy?

Chmury zbiorą się nad Kasią. Jej matka wymarzy sobie, że wspólnie z córką będzie prowadzić hostel. Wiadomość ta zelektryzuje dziewczynę, 

która zrobi wszystko, by do tego nie dopuścić. Co wyniknie z tej intrygi i zawodowej rywalizacji dwóch bliskich sobie kobiet? To wszystko już 

w jesiennych odcinkach!



UKRYTA PRAWDA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, 18:00, OD 2 WRZEŚNIA

Istnieją wydarzenia zmieniające życie w ciągu sekundy. Jesienny sezon „Ukrytej prawdy” to kolejne ekstremalne 

emocje i sytuacje, które przeżyją bohaterowie serialu. W tej produkcji każdy dzień pisze nowy scenariusz i daje 

jeszcze bardziej niespodziewane rozstrzygnięcia…

Poznamy między innymi historię Jadwigi i Czesława, obchodzących 45. rocznicę pożycia małżeńskiego. Na uroczystym obiedzie 

odwiedza ich dawno niewidziana córka, zakonnica Helena, rzadko opuszczająca klasztor w celach prywatnych. Podczas 

przyjęcia siostra zakonna zaczyna rodzić, a na świat przychodzi jej synek; 36-latka nie chce jednak zdradzić, kto jest ojcem dziecka. 

Podejrzenia padają na młodego księdza, który spowiada siostry zakonne…

W jednym z odcinków poznamy historię Eweliny wychowującej dwie nastoletnie córki. Jej partner Damian wkrótce ma wyjść na wolność 

po odsiedzeniu wyroku za liczne kradzieże. Kobieta liczy, że uda mu się znaleźć uczciwą pracę. Ten proponuje jednak sprzedaż ich 

wspólnego mieszkania i poszukanie czegoś mniejszego. Ewelina nie wyobraża sobie życia w kawalerce z dwójką dzieci. Dodatkowo Damian 

zastawia w lombardzie naszyjnik i bransoletkę po babci. Na jaw wychodzą także kolejne tajemnice mężczyzny.

Wśród bohaterów znajdzie się również Marta, która od chorego na białaczkę ojca dowiaduje się o istnieniu swojej przyrodniej siostry. 

Mężczyzna tłumaczy, że dowiedział się o dziecku dopiero kilka lat po jego narodzinach. Marta szybko nawiązuje więź z Pauliną, z którą 

wspólnie opiekują się ojcem. W trakcie jego choroby okazuje się, że mężczyzna spisał już testament. Sporą część zapisał jednak Paulinie….



FAKTY
CODZIENNIE, 19:00

„Fakty” to od wielu lat najchętniej oglądany program informacyjny w Polsce. Od ponad 20 lat stanowią rzetelne 

i wiarygodne źródło informacji dla Polaków w kraju i za granicą. Codziennie o godz. 19.00 Justyna Pochanke, 

Anita Werner, Diana Rudnik, Grzegorz Kajdanowicz oraz Piotr Marciniak przedstawiają najważniejsze informacje 

z kraju i ze świata, przyciągając przed ekrany miliony widzów.

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

Codzienna porcja najświeższych informacji przygotowana przez zespół uznanych dziennikarzy i reporterów. Regularnie 

dla widzów TVN przygotowywane są kompleksowe materiały, m.in. relacje z obrad sejmowych, doniesienia z zagranicy, istotne newsy 

regionalne wraz z opiniami specjalistów. Zespół „Faktów” tworzą prezenterzy: Justyna Pochanke, Anita Werner, Diana Rudnik, 

Grzegorz Kajdanowicz i Piotr Marciniak wraz z zespołem ponad 20 reporterów pracujących w Polsce oraz korespondenci zagraniczni.

Codzienne wydanie „Faktów” można oglądać́ nie tylko przed telewizorem, ale także online za pomocą́ platformy Player.pl 

oraz poprzez aplikację mobilną TVN24 GO. Na markę „Faktów” składają się także takie wydania, jak m.in. „Fakty o świecie”, „Fakty 

po południu” czy „Fakty po Faktach”, emitowane zaraz po głównym wydaniu, gdzie prowadzący wraz z zaproszonymi gośćmi komentują 

najistotniejsze tematy dnia.



UWAGA!
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK, 19:50; 

SOBOTA – NIEDZIELA, 19:45
Scenariusz tego programu pisze samo życie – zwykli ludzie i ich problemy. Od lat reporterzy „UWAGI!” 

bezkompromisowo i bez lęku docierają tam, gdzie dzieje się niesprawiedliwość i wyrządzana jest ludzka krzywda. 

Ich materiały szokują, wywołują kontrowersje, czasem chwytają za serce. Są takie, jak otaczająca nas 

rzeczywistość!

Dziennikarskie trio – Zbigniew Łuczyński, Ryszard Cebula oraz Tomasz Kubat – stoi na straży głośnych tematów, które wymagają 

interwencji oraz zainteresowania opinii publicznej. W ubiegłym sezonie szerokim echem odbił się reportaż o rodzinie, która chce oddać 

jedno z adoptowanych przez siebie dzieci. Małżeństwo wzięło z domu dziecka rodzeństwo – chłopca i dziewczynkę. Córka została zaakceptowana, 

syn nie. Teraz przybrani rodzice liczą, że państwo weźmie ponownie odpowiedzialność za nastolatka. Materiał na tyle poruszył widzów, że 

do dziś redakcja dostaje e-maile, a w mediach społecznościowych pojawiają się kolejne komentarze – łącznie już ponad 10 tysięcy!

Z kolei kilka tygodni wcześniej widzami wstrząsnął materiał o dilerkach dopalaczy, wskutek działalności których w ciągu trzech miesięcy 

zmarło co najmniej 18 osób! Reporterzy „UWAGI!” dotarli do części kobiet, które pośredniczyły w sprzedaży środków odurzających. Nagrali jedną 

z dilerek, jak nie tylko rozprowadzała dopalacze na ulicy, ale też zażywała je w towarzystwie swoich dzieci. Po emisji reportażu dilerki zostały 

złapane, a jego autorzy – Maciej Dopierała oraz Mateusz Wawiórko – zdobyli nominację do Nagrody Dziennikarzy Małopolski.

Największą siłą dziennikarskich śledztw „UWAGI!” są jednak widzowie i ich znajomi, zwykli ludzie. Od 2015 roku, kiedy zespół 

programu wprowadził projekt #tematdlauwagi, prawie jedna czwarta miesięcznych reportaży jest inspirowana przez widzów, którzy buntują 

się przeciw otaczającej ich rzeczywistości. To właśnie z ich pomocą uwagę reporterów przykuwają wydarzenia ważne i kontrowersyjne, 

dziejące się wśród lokalnych społeczności. Twórcy pomysłu #tematdlauwagi mogą pochwalić się również innym sukcesem – trzecim 

miejscem w kategorii „Best Use of Social Media” podczas gali rozdania jednych z najbardziej prestiżowych nagród w branży medialnej, 

INMA Global Media Awards.

W niedzielne wieczory dziennikarze „UWAGI!” tradycyjnie przybliżają tych, których znamy i kochamy – artystów, dziennikarzy, 

sportowców i polityków. Dowiadujemy się, jak wyglądała ich droga do miejsca, w którym się znajdują, poznajemy plusy i minusy 

obecnego życia. Pojawiają się wzruszające wspomnienia i trudne tematy, a także zabawne anegdoty.



SUPERWIZJER
WTOREK, 23:30

Czy w telewizji możliwe jest dziennikarstwo śledcze? Dziennikarze „Superwizjera” dowodzą 

tego od wielu lat. „Superwizjer” jest najczęściej nagradzanym przez środowisko dziennikarskie programem 

reporterskim w Polsce. Dwa ostatnie lata to cztery nagrody Grand Press i całkowita dominacja w kategoriach 

dziennikarstwa śledczego i reportażu telewizyjnego.

Reportaże „Superwizjera” to połączenie dziennikarskiej dociekliwości i bezkompromisowości ze świetnym warsztatem telewizyjnym, 

co sprawia, że każdy odcinek programu ogląda się jak film sensacyjny. Dziennikarze, prowadząc często wielomiesięczne śledztwa, 

podejmują trudne, ale i niezwykle ważne tematy, na które czeka wierne grono widzów. „Superwizjer” to w telewizyjnej ramówce 

pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć jak wygląda rzeczywistość za drzwiami ich mieszkania i za płotem ich posesji.

Co zobaczymy w nadchodzącym sezonie? Będą to tematy, które już ogniskują uwagę wielu widzów, czyli…. nadużycia w państwowych 

spółkach, pedofilia w kościele, oszustwa finansowe, zorganizowana przestępczość narkotykowa, nielegalny rynek śmieci, a także 

tajemnicza śmierć pięknej, młodej dziewczyny, której ciało odnaleziono w jeziorze.





Rok 2019 zdecydowanie należy do TVN 7! Powracający po 11 latach przerwy reality show „Big Brother” 

oraz pierwszy autorski serial oparty na oryginalnym pomyśle stacji „Zakochani po uszy” stały się 

niekwestionowanymi hitami. W grupie komercyjnej Siódemka zwiększyła swój udział o 34%, stając się 5. kanałem 

na polskim rynku telewizyjnym. Po rekordowej wiośnie, prawdziwa zabawa dopiero się zacznie – jesienią w TVN 

7!

Widzowie niewątpliwie pokochali reaktywowanego „Big Brothera”. Format przez 3 miesiące emisji cieszył się niesłabnącym 

zainteresowaniem, a pierwszy odcinek „Big Brother Arena” przyciągnął przed telewizory 2,23 mln osób, bijąc tym samym rekord stacji. 

Jesienią w Domu Wielkiego Brata zamieszkają nowi uczestnicy – castingi do programu przyciągnęły rekordową liczbę osób. Kto weźmie 

udział w programie? Jakie niespodzianki przygotuje dla nas Wielki Brat? Jednego możemy być pewni – spodziewajmy się niespodziewanego!

Od września na antenę powróci również serial „Zakochani po uszy”. Losy trójki głównych postaci jeszcze bardziej się skomplikują; Asia, 

Piotr i Sylwia staną przed trudnymi życiowymi wyborami. Na widzów czeka wiele niespodziewanych zwrotów akcji, a chwile szczęścia będą 

się przeplatać z tragicznymi wydarzeniami. Pojawi się również kilka nowych postaci, które mogą sporo namieszać w życiu bohaterów.

TVN 7 to kanał filmowo-rozrywkowy i dlatego filmy stanowią silny filar programowy stacji. Jesienią Siódemka pokaże największe hity kinowe. 

W poniedziałkowe wieczory najgłośniejsze produkcje polskiego kina, m.in. „Lejdis”, „Testosteron”, „Och, Karol 2”, „Jak się pozbyć cellulitu” 



czy „Tylko mnie kochaj”. Niedziela to filmowy Superseans, podczas którego nie zabraknie wysokobudżetowych produkcji prosto z Hollywood, 

takich jak: „Batman: Początek”, „Mroczny rycerz”, „Mad Max: Na drodze gniewu”, „Hobbit: Pustkowie Smauga”.

Oferta kanału zadowoli również widzów kochających zagraniczne seriale i produkcje fabularne TVN. Już jesienią widzowie Siódemki będą 

mogli zobaczyć „Pułapkę” z Agatą Kuleszą w roli głównej oraz „Chyłkę – Zaginięcie” z Magdaleną Cielecką w brawurowej roli kontrowersyjnej 

prawniczki. Nie zabraknie również nowości zagranicznych. Premierowo, po raz pierwszy w bezpłatnej telewizji naziemnej, mocny thriller 

„Grzesznica” („Sinner”) z Jessicą Biel w roli głównej.





TTV to dynamicznie rozwijająca się telewizja, od ponad siedmiu lat obecna na polskim rynku. 

Konsekwentna polityka programowa jest doceniania przez widzów i sprawia, że TTV z sezonu na sezon bije 

kolejne rekordy oglądalności. Stacja ma swój niepodrabialny charakter i nie boi się eksperymentować. W swoich 

programach TTV prezentuje rzeczywistość, której bohaterami są zarówno charyzmatyczne osobowości, jak 

i zwykli ludzie w codziennych i niecodziennych sytuacjach.

NOWOŚCI

O TYM SIĘ NIE MÓWI
PIĄTEK, 23:30, OD 4 PAŹDZIERNIKA

Są takie tematy, o których chcielibyście wiedzieć wszystko, ale boicie się zapytać? Program „O tym się nie mówi” to źródło niecodziennej 

wiedzy dotyczącej najróżniejszych tabu, zero pruderii i bohaterowie, których historie niejednego widza wbiją w fotel.

W nowym programie „O tym się nie mówi” nie ma niewłaściwych pytań. To właśnie tu można rozmawiać o wszystkim. Ile miesięcznie 

zarabia chippendale? Co jest największą pokusą duchownych? Ile czasu potrzebuje drag queen na przemianę? Gdzie swoje ubrania kupują 

karły?

W każdym odcinku pojawią się bohaterowie, którzy wylosują trudne i intymne pytania dotyczące sfery seksualności, inności i różnorodnych 

społecznych tabu. Odpowiadając na nie, podzielą się z widzami swoimi doświadczeniami i wiedzą. Nie zabraknie emocji, żywiołowych 

dyskusji i dobrego humoru, a wiele powszechnie panujących mitów boleśnie zderzy się z rzeczywistością!



RINKE. ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI
NIEDZIELA, 22:30, OD 6 PAŹDZIERNIKA

Miejsca, do których nikt prosto z ulicy nie ma wstępu. Rzeczywistość, o której głośno się nie mówi. Poruszające historie bohaterów, którzy 

znaleźli się pod ścianą. „Rinke. Za zamkniętymi drzwiami” to niezwykły serial dokumentalny, w którym widzowie oczami Rinke Rooyensa zobaczą, 

jak od środka wygląda życie tam, gdzie nikt dobrowolnie nie chce trafić.

Szpital psychiatryczny, ośrodek terapii uzależnień, więzienie, ośrodek wychowawczy, hospicjum, dom poprawczy… Wszyscy mamy jakieś 

wyobrażenia na temat tych miejsc, pochodzące z filmów, seriali czy książek. Teraz mamy szansę dowiedzieć się jak to wygląda naprawdę!

Prowadzący, Rinke Rooyens, spędzi pięć dni i nocy w każdej z tych lokalizacji, aby zobaczyć jak wygląda w nich życie od środka. Pozna historie 

ludzi, którzy tam mieszkają i pracują. Jak odnajdują się w sytuacji, w której się znaleźli? Czy prowadzący dostosuje się do rządzących tam 

reguł? Jakie będzie miał zdanie na temat funkcjonowania tych instytucji?



SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK, 18:00, OD 2 WRZEŚNIA

Ofiary domagające się wymierzenia sprawiedliwości kontra oskarżeni, których najbliższa przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Poruszające 

mowy końcowe, niespodziewane zwroty akcji i ona – Anna Maria Wesołowska, do której zawsze należy ostatnie słowo. Najbardziej 

znana polska sędzia wraca na antenę po ośmiu latach przerwy!

„Sędzia Anna Maria Wesołowska” to program, z którego praktyczną wiedzę o prawie czerpią miliony Polaków. Niejedna osoba, który 

weszła nawet w drobny konflikt z wymiarem sprawiedliwości, zastanawiała się co w takiej sytuacji zrobiłaby najsłynniejsza sędzia w Polsce.

Akcja programu niezmiennie odbywa się na sali sądowej. W każdym odcinku widzowie mogą zapoznać się ze szczegółami rozpatrywanej 

sprawy, przyjrzeć się przesłuchaniom kluczowych świadków oraz wysłuchać wyroku i jego uzasadnienia. Na sali rozpraw nie zabraknie 

również znanych i lubianych z poprzednich sezonów prokuratorów oraz obrońców. Wszystko po to, by sprawiedliwości stało się zadość. TTV 

zaprasza na najsłynniejszą salę sądową w Polsce!

DELUX
NIEDZIELA, 20:00, OD 24 LISTOPADA

Jak z bliska wyglądają luksus i blichtr? Czy łatwo jest zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających i najbogatszych klientów świata? 

Prowadzący, Aleksandra Rogowska i Jan Pirowski, spróbują dowiedzieć się czy warto podążać za tym, co najdroższe?

W programie „DeLux” widzowie odwiedzą miejsca, w których klient może poczuć się naprawdę wyjątkowo. Najlepsze restauracje, najdroższe 

produkty, najefektowniejsze sposoby spędzania wakacji. Jakie są kulisy produkcji prestiżowych dóbr dostarczanych najbardziej wymagającym 

klientom? Dlaczego ludzie decydują się wydać tak ogromne sumy na rzeczy, które nie są im potrzebne?

KONTYNUACJE



PRZEMEK KOSSAKOWSKI. WTAJEMNICZENIE
ŚRODA, 22:30, OD 11 WRZEŚNIA

Niesamowici ludzie i ich zwyczaje pochodzące z czterech różnych kontynentów oraz niezaspokojona ciekawość 

podróżnika Przemka Kossakowskiego muszą stanowić mieszankę wybuchową! W nowej serii programu prowadzący wyruszy w podróż po Azji, 

Afryce, Ameryce Południowej i Europie. Weźmie udział w niezwykłych ceremoniach, prymitywnych rytuałach i spróbuje sprostać prawdziwie 

męskim wyzwaniom. Które przeżycie na zawsze zostanie w jego pamięci?

Gorączka złota w Kenii, niebezpieczny połów skorupiaków percebes, portugalska odmiana corridy – tourada czy gruzińskie 

rozgrywki ku czci zmarłych kończące się na cmentarzu. Droga Przemka Kossakowskiego w nowym sezonie będzie niezwykle 

ekstremalna i wyboista, tym bardziej, że niektóre zwyczaje ciężko będzie mu zrozumieć. Co przeżyje i jacy ludzie staną na jego drodze w nowej 

serii programu „Kossakowski. Wtajemniczenie”?

ORZEŁ CZY RESZKA?
CZWARTEK, 22:30, OD 5 WRZEŚNIA

Program, w którym pod przykrywką lekkiej zabawy toczy się zacięta rywalizacja. Znane twarze TTV już po raz kolejny wyruszą w szaloną 

podróż. To, jak będzie ona wyglądać, zależy od rzutu monetą i ich kreatywności. Wygrani dostaną budżet bez ograniczeń, przegrani – 100 



dolarów na dwa dni. Dla którego z bohaterów wyjazd pozostanie niezapomnianym przeżyciem?

Zobaczyć, spróbować i poznać najlepsze rzeczy ze złotą kartą w ręku?! Nic prostszego! Czy, mając do dyspozycji tylko 100 dolarów, jest 

się automatycznie skazanym na nudę i brak atrakcji? Nic bardziej mylnego! Uczestnicy programu „Orzeł czy reszka?” przekonają się, że 

w wyprawach nie chodzi o pieniądze, ale o fantazję i nowe doświadczenia. W nowym sezonie uroki wakacyjnych lokalizacji przetestują m.in. 

znani z „Gogglebox. Przed telewizorem”: Izabela Zeiske, bliźniaczki Ewa Rogalska i Agnieszka Kuszewska oraz prowadzący program „Usterka” 

– Łukasz i Adam Milcz. Nie zabraknie również Przemka Kossakowskiego, Malwiny Wędzikowskiej, Janka Pirowskiego, Dagmary Kaźmierskiej 

oraz Andrzeja Wierzbickiego i Tomasza Schmidta.

VLOGBOX. W NECIE
WTOREK, 22:00, OD 3 WRZEŚNIA

Nie ma lepszego programu rozrywkowego, który łączy potencjał mediów społecznościowych z siłą telewizji! Co zaprząta uwagę surfujących 

po Internecie? Co ich bawi, a co wzrusza? Obok czego nie mogą przejść obojętnie?

Bohaterowie programu „Vlogbox. W necie” wyciągną na pierwszy plan to, co wywołuje w Internecie najwięcej komentarzy i budzi najgorętsze 

emocje. Z odpowiednią dawką humoru i ironii skomentują internetowe nowości. Uczestnicy programu „Vlogbox. W necie” to zdecydowanie 

najlepsi przewodnicy po tym, co jest aktualnie najmodniejsze w sieci. Nie musisz już godzinami siedzieć przed komputerem! Z nimi zawsze 

będziesz na bieżąco!

GOGGLEBOX. PRZED TELEWIZOREM
PONIEDZIAŁEK, 22:00, OD 2 WRZEŚNIA

Niekwestionowany hit TTV, który cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji. Twórcy programu już po raz jedenasty podpatrzą 

fanów telewizji w całym kraju! Sprawdzą, co ich wkurza, a co ekscytuje. Jak bohaterowie programu zareagują na nowe propozycje różnych 

stacji telewizyjnych?

„Gogglebox. Przed telewizorem” to nie tylko przewodnik po najciekawszych programach i najważniejszych wydarzeniach w polskiej telewizji, 

ale przede wszystkim cotygodniowa porcja śmiechu i rozrywki. W nowym sezonie na kanapie zasiądą znani i lubiani uczestnicy: Damian 

„Nagana”, Marek „Morus” z popularnym Big Boyem na czele czy Sylwia Bomba z przyjaciółką Ewą Mrozowską-Kozłowską. Nie zabraknie 

też Joachima z mamą Izą, siłaczy – Krzyśka Radzikowskiego i Dominika Abusa oraz bliźniaczek – Agnieszki i Ewy. Jesienne propozycje 

stacji telewizyjnych skomentuje również zwariowana rodzina Kotońskich – Jacek Szawioła i Mariusz Kozak, trójka przyjaciół: Krzysiek, Felek 

i Marian oraz seniorzy – Regina i Józek. Czy do znanych i lubianych bohaterów programu dołączy nowy komentator?

USTERKA
ŚRODA, 22:00, OD 4 WRZEŚNIA

Program – niezbędnik, który pokazuje pracę naszych rodzimych specjalistów od remontów. Oczywiście z przymrużeniem oka i dużą dawką 

humoru! Nikt nie spodziewał się, że jedną drobną usterkę można naprawiać na tyle różnych sposobów i w tak szerokim przedziale cenowym.

Niektórzy dobrze wiedzą, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, kiedy coś się zepsuje, to wezwać fachowca. W programie „Usterka” 

ukryta kamera dokładnie śledzi przebieg pracy eksperta od momentu jego przybycia. Obserwowani specjaliści będą naprawiać, modernizować, 

przebudowywać, odnawiać, kleić, zalepiać, docinać i wykańczać. Wszystkiemu przyglądać się będą prowadzący program: Adam Milcz, 

Łukasz Milcz oraz Agnieszka Musiał, którzy skomentują to co dzieje się na ekranie. Jedno jest pewne! Prawdziwi fachowcy nie mają się 

czego obawiać!

KRÓLOWE ŻYCIA
PIĄTEK - SOBOTA, 22:00, OD 6 WRZEŚNIA

Dagmara, Rafał, Gabriel, Iza – każdy z nich ma własny sposób na królewskie życie i realizację swojego snu o sukcesie. W kolejnym sezonie 

do znanych i lubianych królowych dołączy nowa bohaterka Adrianna, która od razu zapadnie w pamięć wszystkim widzom.



Jesienią na antenie TTV nie zabraknie uwielbianych przez miliony „Królowych życia”. Wszyscy bohaterowie programu żyją według 

własnego scenariusza i na swoich warunkach. Są dalecy od przeciętności, czym u jednych wzbudzają sympatię i podziw, a u innych – falę 

krytyki i zazdrości. W nowym sezonie widzowie po raz kolejny spotkają się z Dagmarą, jej rodziną i przyjaciółmi, którzy będą ją wspierać 

po poważnym wypadku samochodowym. W Głogowie nad związkiem Rafała i Gabriela pojawią się czarne chmury. Zupełnie inaczej potoczą 

się losy zakochanych, Izy i Patryka, którzy po kilkunastu latach wreszcie powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Do grona „Królowych 

życia” w nowym sezonie dołączy Adrianna, właścicielka butiku, która od kilku lat na co dzień mieszka we Wrocławiu. Wcześniej swoje życie 

wiodła w Niemczech, gdzie wciąż mieszkają jej synowie. Oryginalna, wyrazista, nie do podrobienia… Pokochała tatuaże do tego stopnia, że 

w przeciągu dwóch lat zajęły 95% powierzchni jej ciała. Jedno jest pewne! W nowym sezonie na pewno nie będzie nudno!

DAMY I WIEŚNIACZKI. ZA GRANICĄ
PIĄTEK, 18:00, OD 6 WRZEŚNIA

Program, który pokochały miliony widzów na całym świecie powraca z nowymi odcinkami. Po raz kolejny dwie kobiety, z dwóch krańcowo  

różnych światów – z Polski i Ukrainy – zamienią się rolami i życiem na kilka dni. Co z tego wyniknie?

Zadbane elegantki z miast skonfrontują możliwość dbania o swój wygląd w wiejskich realiach. Równolegle dziewczyny z prowincji oderwą 

się od swoich podwórek, by w mieście doświadczyć luksusowego życia. Emocji na pewno tu nie zabraknie! Tym bardziej, że różnice pomiędzy 

bohaterkami będą jeszcze bardziej widoczne.

PATENT NA…
WTOREK - CZWARTEK, 21:00, OD 3 WRZEŚNIA

Bohaterowie tego programu są idealnym przykładem tego, że cel może uświęcać środki. Nigdy się nie poddają i mimo, że nie zarabiają dużo, 

na koniec miesiąca zawsze zostaje im trochę grosza. Mistrzowie oszczędzania zawsze osiągają zamierzony cel. Dlaczego? Wystarczy trochę 

pokombinować! Twórcy programu „Patent na kasę” postanowili rozszerzyć formułę i w odświeżonej wersji podpowiedzieć widzom, na jakie 

pomysły wpadają ci najsprytniejsi!

Dzięki „Patentowi na…” widzowie nauczą się nie tylko jak zaoszczędzić parę groszy, ale dowiedzą się również jak skutecznie – choć 

czasem może szokującymi metodami – zadbać o urodę, zdrowie czy też zapewnić sobie sukces w sprawach sercowych. Jakie sprawdzone 

sposoby mają agenci nieruchomości, by szybko wynająć mieszkanie? Czy meble i zabawki do domu można wyczarować ze starych opon? 

Wszystkiego o oszczędzaniu dowiecie się już jesienią na antenie TTV!





Jesień z telewizją Metro zapowiada się ciekawie. Niezapomniana podróż po świecie kina przeniesie 

widzów do najlepszych produkcji wszech czasów, a ich bohaterowie ponownie dostarczą wszystkim gorących 

emocji. Ofertę stacji uzupełnią również współczesne seriale, fascynujące dokumenty oraz programy rozrywkowe. 

Stacja dostępna jest w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej oraz u operatorów kablowych 

i satelitarnych.

Program telewizji Metro opiera się na dwóch filarach: ofercie filmowo-serialowej i produkcjach dokumentalnych. Tej 

jesieni widzowie mogą liczyć na wzbogaconą ofertę propozycji filmowych. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników kina. Wśród 

wrześniowych propozycji stacji znajdzie się „Szeregowiec Ryan”, w którym kapitan Miller (Tom Hanks) podejmie się niebezpiecznej 

misji znalezienia i ocalenia jednego człowieka – szeregowca Jamesa Ryana (Matt Damon). Widzowie będą mogli zobaczyć także historię 

skazanego przez sąd wojskowy generała Irwina (Robert Redford) w filmie „Ostatni bastion” oraz wstrząsającą opowieść z Nicolasem 

Cage’m w roli głównej („World Trade Center”), która odsłoni kulisy pracy służb tuż po najsłynniejszym zamachu terrorystycznym w USA. We 

„Włoskiej robocie” widzowie poznają grupę ekskluzywnych złodziei. Kiedy ich akcja zakończy się sukcesem, jeden z nich będzie próbował 

wyeliminować resztę. Czy uda mu się zgarnąć cały łup? Stacja pokaże również „Zieloną strefę” z Mattem Damonem, dramat „Był sobie 

chłopiec” z Hugh Grantem oraz thriller polityczny „Tłumaczka” z Nicole Kidman w roli głównej.



W październiku fani Metra również nie będą mogli narzekać na ofertę programową. W filmie „Kolekcjoner” z Ashley Judd i Morganem Freemanem 

poznamy historię kobiety próbującej uwolnić się z rąk psychopatycznego porywacza, natomiast „Kandydat” przeniesie nas do 1991 roku, kiedy 

zostaje porwana grupa marines. Co się stanie kilka lat później, gdy jedna z ofiar będzie kandydować na wiceprezydenta USA? W „Strzelcu” były 

członek korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy służba na rzecz państwa pozwoli mu zapomnieć 

o nieudanej, tajnej misji sprzed lat?

To nie koniec hitów kina światowego! Na piątkowe wieczory Metro ma coś specjalnego dla fanów filmów grozy. Na antenie wyemitowane 

zostaną najlepsze horrory! Wśród nich nie zabraknie takich propozycji, jak: „Wrota zaświatów”, „Noc oczyszczenia”, „Jako w piekle tak 

i na ziemi” oraz „Ziemia żywych trupów”.

Mimo, że zapowiada się fabularnie, jesień w telewizji Metro to również serie dokumentalne, które wstrząsają bardziej niż niejedne 

z fikcyjnych historii. Sympatycy tego rodzaju programów staną przed wyzwaniem wyboru pomiędzy serią „Nie do uwierzenia!”, 

a poniedziałkowymi podróżami do przeszłości i zapisami jednych z najbardziej dramatycznych klęsk w dziejach ludzkości, takimi jak 

„Strefa Czarnobyl”, „Fukushima – krajobraz po katastrofie”, czy „Katastrofa w Zatoce Meksykańskiej – wyścig z czasem”.





Player.pl   od lat jest najbardziej angażującym polskim serwisem oferującym kanały telewizyjne na żywo 

oraz programy wideo na życzenie. Nieustannie bije rekordy popularności – w tym 

roku przekroczył magiczną granicę 5 mln realnych użytkowników. Platforma nieustannie poszerza swoją 

ofertę o najnowsze filmy, seriale i formaty rozrywkowe. Daje także dostęp do kilkudziesięciu kanałów live. 

A wszystko to bez konieczności zawierania długotrwałych zobowiązań. Dzięki temu spełnia oczekiwania nawet 

najbardziej wymagających widzów.

Tej jesieni użytkowników player.pl czeka ekskluzywny dostęp do najgorętszych premier tego sezonu aż siedem dni przed emisją w telewizji. 

W tej formule będzie można oglądać zarówno programy rozrywkowe i seriale z anteny głównej, jak i nowości oraz lubiane formaty 

z kanałów tematycznych grupy TVN Discovery Polska. Użytkownicy platformy dostaną przedpremierowy dostęp m.in. do najnowszych 

odcinków „Kuchennych rewolucji”, „Mam Talent!”, „MasterChefa”, „Big Brothera” czy „Zakochanych po uszy”.

Wcześniej niż w telewizji player.pl pokaże także dwa najnowsze seriale TVN „39 i pół tygodnia” oraz „Motyw” – obie produkcje 

to prawdziwa plejada polskich gwiazd. Już teraz w serwisie dostępny jest drugi sezon serialu „Pod powierzchnią”, a pod koniec 

sierpnia przedpremierowo – na aż 7 dni przed emisją w TV – pojawi się także nowa seria hitu zeszłego roku – „Pułapki”. To nie wszystko! 

Specjalnie dla fanów komisarza Czarnego i użytkowników player.pl powstaje też specjalna gra interaktywna, dzięki której widzowie 

sami będą mogli decydować o losach bohaterów! Premiera materiału już niedługo na YouTube TVN.

Player.pl rozwija także produkcje własne. Pod koniec roku będzie można śledzić dalsze losy bezkompromisowej Chyłki. Serial stworzony 

specjalnie z myślą o platformie, z genialną Magdaleną Cielecką w roli głównej, powraca z drugim sezonem. Serwis tworzy także nowe 

oryginalne formaty, które ukażą się niebawem!

Użytkownicy player.pl mają także dostęp do wyjątkowych programów VR, w tym najlepszych treści Discovery tworzonych w tej technologii. 

Biblioteka składa się m.in. ze specjalnych odcinków najpopularniejszych formatów rozrywkowych – w tym „Pogromców mitów”, 

„Gorączki złota”, czy „Najniebezpieczniejszego zawodu świata” – emocjonujących programów sportowych, przepięknych relacji podróżniczych 

oraz produkcji dokumentalnych ukazujących fascynujący i niebezpieczny świat zwierząt. Już niedługo do oferty VR dołączy także specjalny 

odcinek uwielbianego programu Martyny Wojciechowskiej – „Kobieta na krańcu świata”!

Już w październiku player.pl wzbogaci się również o wyjątkową bibliotekę najlepszych treści motoryzacyjnych – „Motortrend”!

Player.pl to aktualnie biblioteka ponad 3 000 wyjątkowych tytułów w kolekcjach VoD oraz ponad 300 hitów filmowych na życzenie od 

uwielbianych przez widzów stacji z rodziny TVN Discovery Polska oraz największych grup medialnych, m.in. CANAL +, HBO, Viacom, ELEVEN 

SPORTS. To także ponad 40 kanałów na żywo – m.in. TVN, TTV, TVN7, TVN Style, HGTV, TVN Turbo, Disney Channel, Travel Channel, Food 

Network, MTV, National Geographic, Fox, Disney Channel – oraz tysiące godzin transmisji sportowych live od CANAL+, Eurosportu i ELEVEN 

SPORTS. Player.pl prowadzi także relacje na żywo z najbardziej kultowego reality show polskiej telewizji – „Big Brothera”, który już jesienią 

wraca do serwisu!





Zdecydowany lider w swojej branży. Szybkie samochody, fachowe porady, wymagające zawody oraz najnowsze 

osiągnięcia technologii. To wszystko widz może znaleźć tylko na jednym kanale. TVN Turbo od lat podbija rynek 

lokalnymi produkcjami. Tak będzie też w tym sezonie! Stacja przygotowała trzy nowe serie, 17 znanych i lubianych 

kontynuacji oraz wyjątkowy film dokumentalny. To aż 160 godzin premier tej jesieni! Odpal turbo, bo tym razem 

będzie jeszcze szybciej, zabawniej i bardziej technologicznie!

NOWOŚCI

KLASYCZNY AMERYKAŃSKI SEN
PONIEDZIAŁEK, 22:15, OD 2 WRZEŚNIA

Los Angeles – „Miasto Aniołów” i nieskończonych możliwości. To tutaj spełniają się marzenia. Wiedzą o tym doskonale założyciele polskiej 



firmy zajmującej się importem aut. Jak wygląda ich „American dream”?

W programie „Klasyczny amerykański sen” TVN Turbo pokaże Polaków, którym udało się zmienić pasję do samochodów w dobrze prosperujący 

biznes. Jak działa firma wysyłająca kilkanaście pojazdów dziennie do właścicieli na całym świecie? Widzowie dowiedzą się też jak znaleźć 

prawdziwe motoryzacyjne okazje, sprawdzić stan auta i skutecznie poprowadzić negocjacje ze sprzedającym. W jakie modele opłaca się 

inwestować, a które lepiej sobie odpuścić? „Klasyczny amerykański sen” to także idealny program dla wszystkich fanów motoryzacji, którzy 

uwielbiają oglądać unikatowe egzemplarze aut.

TECHNOLOGICZNY KONIEC ŚWIATA
NIEDZIELA, 12:15, OD 13 PAŹDZIERNIKA

Chiny są drugą największą gospodarką świata i jednym z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych. To właśnie tu powstają 

co raz to nowe, także polskie startupy, a kolejne innowacje są częścią życia zwykłych Chińczyków. Skanowanie twarzy na przejściu dla pieszych 

w celu monitorowania wykroczeń czy inteligentne domy to dla nich codzienność.

Kuba Klawiter – doskonale znany widzom z programu „Nowy gadżet” pokaże, jak rozwija się chińska dolina krzemowa – Shenzhen. 

Spotka się z ludźmi, którzy tam żyją i pracują. Jak wyglądają ich zarobki? Odwiedzi też firmy, które z małych garażowych biznesów stały się 

potentatami w branży. To nie wszystko!

Czy po wizycie na lokalnym targu uda mu się samodzielnie złożyć najnowszego smartfona? Klawiter sprawdzi też z jakich 

mediów społecznościowych korzysta się w kraju, w którym nie ma dostępu do YouTube’a oraz podejrzy rozwiązania związane ze sztuczną 

inteligencją w domu przeciętnego Chińczyka. Czy tak wysoko rozwinięta technologia wciąż działa w służbie człowiekowi, czy już ociera się 

o inwigilację? Czy czeka nas „Technologiczny koniec świata”?

MECHANICY
NIEDZIELA, 11:30, OD 1 WRZEŚNIA

Dobry mechanik to prawdziwy skarb. Ale jak znaleźć warsztat, którego pracownicy są uczciwi i naprawdę znają się na swoim fachu? Już 

jesienią w programie „Mechanicy” pokażemy zakłady z całej Polski, które nie tylko naprawiają pojazdy, ale robią to naprawdę dobrze! Każdy 

z nich specjalizuje się w innej dziedzinie – od mechaniki ogólnej, przez renowację i obsługę pojazdów zabytkowych, aż po serwis miejskich 

autobusów. Pokażemy rzetelnych fachowców, dla których praca jest prawdziwą pasją. Sprawdzimy jak wygląda codzienność „Mechaników” 



i jakie motoryzacyjne wyzwania stawiają przed nimi wymagający klienci.

FUKUSHIMA: ŻYCIE PO KATASTROFIE
OD LISTOPADA

11 marca 2011 roku świat wstrzymał oddech. Po trzęsieniu ziemi u wybrzeży Japonii ogromna, ponaddziesięciometrowa fala tsunami  

zalała niemal całą wschodnią część wyspy. Niszczycielska siła zrównała z ziemią niemal wszystko, co napotkała na swojej drodze. Uszkodziła też 

elektrownię atomową Fukushima i jej 3 reaktory, powodując jedną z największych katastrof w XXI wieku. Film dokumentalny „Fukushima: życie 

po katastrofie” opisuje tamte tragiczne wydarzenia sekunda po sekundzie, badając, dlaczego nie zadziałały wielostopniowe zabezpieczenia. 

Czy człowiek w pełni panuje nad energią atomową? Poznamy historię ludzi, którzy w jeden dzień stracili wszystko, a jednocześnie heroicznie 

walczyli o życie i zdrowie innych. Przekonamy się także jak dziś wyglądają przyległe do elektrowni tereny oraz w jaki sposób likwidowane są 

skutki tych dramatycznych wydarzeń. I czy możliwe jest, żeby życie tam wkrótce wróciło do normy?

KONTYNUACJE

AUTOMANIAK
NIEDZIELA, 10:30, OD 1 WRZEŚNIA

„Automaniak” – ten program znają wszyscy fani motoryzacji. Mimo że to już 23. sezon, automaniacy nie zwalniają tempa i ciągle 

zaskakują swoich widzów. Co czeka ich w nowej serii? Prowadzący Adam Kornacki, Patryk Mikiciuk i Łukasz Bąk wybiorą się na jeden 

z najtrudniejszych i najbardziej wymagających torów wyścigowych na świecie. To właśnie na Nürburgring w Niemczech przetestują różne 

hot hatche. W Polsce między Krakowem a Pieninami sprawdzą możliwości małych terenówek, a na Dolnym Śląsku wyciągną wszystko co się 

da z aut sportowych wagi lekkiej. W Norwegii przyjdzie pora na testy samochodów elektrycznych. Który z najszybszych SUV-ów świata wyjdzie 

zwycięsko z rywalizacji w Stanach Zjednoczonych? Prowadzący „Automaniaka” wjadą w jesień w najlepszym stylu!

KLIMEK KONTRA DUDA
NIEDZIELA, 14:45, OD 15 WRZEŚNIA



Pora na kolejny warsztatowy pojedynek dwóch najbardziej rozpoznawalnych mechaników samochodowych w Polsce! Adam Klimek 

i Grzegorz Duda mają dziesięć tygodni, aby na bazie polskiego samochodu zbudować model, który rozgrzeje serca Polaków. Każdy z nich 

otrzyma jednakowy budżet. Jakie pomysły podsunie mechanikom wyobraźnia? Czy uda im się wszystkie zrealizować? Tu będą się liczyć 

umiejętności i patenty wypracowane podczas wieloletniej warsztatowej praktyki. Nie czeka ich łatwe zadanie, ale praca pod presją czasu, 

ciągła rywalizacja i ograniczona kasa. Tu trzeba wykazać się pomysłowością! Który projekt wybiorą widzowie?

SŁUŻBY RATOWNICZE
NIEDZIELA, 17:15, OD 1 WRZEŚNIA

Program „Służby ratownicze” pokazuje z bliska pracę tych, którzy codziennie podejmują ryzyko, aby ratować innych. 

Strażacy, załogi lądowych i powietrznych karetek pogotowia, pracownicy WOPR-u – to od ich sprawności, szybkości działania, 

wytrwałości oraz właściwej oceny ryzyka zależy ludzkie życie i zdrowie. Dzięki wszędzie zamontowanym kamerom i mikrofonom, widzowie znajdą 

się w samym środku niebezpiecznych akcji. W trzeciej serii programu zobaczymy, między innymi, jak wygląda desant ratowników medycznych 

z pokładu śmigłowca oraz ryzykowna praca strażaków z Niepołomic.

ZAWODOWI HANDLARZE
WTOREK, 22:15, OD 3 WRZEŚNIA

Import i eksport, internetowe ogłoszenia i giełdowe okazje, zagraniczne aukcje i eksploracja krajowego rynku, klienci szukający 

rozsądnego auta i odważni marzyciele z bujną wyobraźnią – seria pokazuje codzienność „Zawodowych handlarzy”. Przewodnikami po świecie 

kupców i sprzedawców aut są: Jacek spod Garwolina, szwagrowie Robert i „Wąski” polujący na ciekawe klasyki, pracownicy jednego z największych 

łódzkich komisów i Olaf specjalizujący się w motoryzacji zza Oceanu Atlantyckiego. W szóstej serii Jacek i Olaf kontynuują podróż po Stanach 

Zjednoczonych, szwagrowie Robert i „Wąski” negocjują w Japonii, a pracownicy łódzkiego komisu szukają prawdziwych motoryzacyjnych 

okazji.

WYBURZACZE
ŚRODA, 22:15, OD 4 WRZEŚNIA

„Wyburzacze” nie boją się skomplikowanych rozbiórek. W programie śledzimy wszystkie etapy ich działalności: od oględzin terenu i wyceny, 

przez bezpośrednie przygotowania do akcji, aż po najbardziej efektowną, a zarazem niebezpieczną, fazę realizacji. Nie obejdzie się 

bez ciężkiego sprzętu, materiałów wybuchowych i emocjonujących momentów. Stres i praca pod presją czasu to ich codzienność. W nowej 

serii zobaczymy m.in. wyburzanie starego komina oraz rozbiórkę żelbetowej hali.



99 GODZIN
NIEDZIELA, 13:45, OD 24 LISTOPADA

„99 godzin” i ani sekundy dłużej – to czas, który przysługuje mechanikom-amatorom na motoryzacyjną metamorfozę. Każdy z teamów dostaje 

samochód, warsztat do pracy, zestaw niezbędnych narzędzi oraz budżet na zrealizowanie projektu. Ich zadaniem jest przerobienie 

seryjnego modelu na unikatowy egzemplarz. Bohaterowie pracują dzień i noc, a czas leci nieubłaganie – to powoduje, że czasem emocje biorą 

górę! Zasady programu są bezwzględne – jeżeli ekipie uda się zrealizować zadanie w regulaminowym czasie i budżecie, samochód dostaną 

na własność! Reszta projektów trafia na aukcję charytatywną.

W czwartej serii programu uczestnicy spróbują przerobić popularnego fiata punto na amfibię – pojazd, który może poruszać się zarówno po lądzie, 

jak i po wodzie. Będą także tworzyć hot roda z volkswagena garbusa. Po raz pierwszy w historii programu pojawią się też dwie ekipy składające 

się wyłącznie z kobiet!

ZŁODZIEJE
NIEDZIELA, 17:15, OD 10 LISTOPADA

Celem serii „Złodzieje” jest przede wszystkim edukacja. Świat przestępczy i sposoby działania złodziei ciągle się zmieniają, dlatego też 

każdy nowy sezon programu przynosi nowe i coraz to bardziej kreatywne sposoby kradzieży. Jak się przed nimi bronić? Prowadzący „Elvis” 

i „Fryzjer” najpierw okradną, a następnie poinstruują „poszkodowanego”, jak na przyszłość zabezpieczyć się przed taką sytuacją. W czwartej 

serii programu czeka na widzów kilkadziesiąt nowych patentów. Pokażemy metodę kradzieży samochodów na klamkę, wyłudzenie pieniędzy 

za pomocą kodów internetowych oraz sprawdzimy czy jeszcze ktoś zostawia klucz pod wycieraczką. Ponadto „Fryzjer” wynajmie mieszkanie 

tylko po to, żeby później podnająć je kilku innym osobom. Ku przestrodze!



RAPORT TURBO
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, 18:00

„Raport turbo” to jedyny taki program w kraju. Marcin Orzepiński oraz Kacper Jeneralski zapraszają widzów na codzienną porcję najświeższych 

informacji dla wszystkich pasjonatów motoryzacji. Poruszają w nim najnowsze tematy z rynku samochodowego. Informują o zmianach 

w przepisach ruchu drogowego oraz relacjonują najważniejsze wydarzenia branżowe, jakie odbywają się w kraju i za granicą. Rajdy, targi, 

zloty, premiery nowych modeli samochodowych to tylko część z nich! Zawsze ciekawie i na bieżąco.





Najbardziej filmowy kanał grupy TVN Discovery Polska to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy 

na bieżąco śledzą premiery kinowe oraz nowinki z planów zdjęciowych. Tej jesieni TVN Fabuła po raz kolejny 

pokaże autorskie programy, wyjątkowe wywiady, największe hity kinowe oraz popularne seriale polskie 

Grażyna Torbicka to niekwestionowany autorytet w dziedzinie sztuki filmowej. W swoim programie przeprowadzi pogłębione rozmowy 

z twórcami o tym, co jest dla nich najważniejsze, co tak naprawdę myślą o kinie i otaczającym ich świecie. Gośćmi dziennikarki będą 

postacie, które weszły już z impetem do świata polskiego i europejskiego kina, ale wciąż reprezentują nowe pokolenie artystów.

„Europa Filmowa” to program, w którym aktor Rafał Zawierucha wyrusza w podróż po Europie śladami największych europejskich i światowych 

dzieł filmowych, pokazując widzom miejsca, gdzie kręcono do nich zdjęcia. W programie zobaczymy jak świat realny zmienia się w filmową 

iluzję. Goście Rafała – wybitni twórcy i autorytety kina – zdradzą widzom tajniki swojej pracy na planach największych filmowych produkcji.

Jesienną nowością w ramówce TVN Fabuła będą „Seriale”, czyli wyjątkowy cykl programów poświęconych wyłącznie opowieściom 



w odcinkach. Oglądane z wypiekami na twarzach, pochłaniane niemal kompulsywnie, sezon za sezonem. Pełne rozmachu i emocji tak żywych, 

że trudno wybudzić się z ulubionych historii. Seriale to dziś nie tylko kino na najwyższym poziomie, to stan umysłu milionów widzów na całym 

świecie.

W „Przystanku Hollywood” Anna Wendzikowska przedstawi najbardziej aktualne wiadomości ze świata Hollywood. Widzowie zobaczą rozmowy 

z popularnymi aktorami oraz reżyserami. W programie pojawią się również kulisy najważniejszych produkcji z fabryki snów.

W tym sezonie Andrzej Sołtysik powróci nie z jednym, ale aż z dwoma autorskimi formatami. „Motywy filmowe” to nowy program, w którym znany 

dziennikarz poprowadzi widzów tropem wybranych motywów występujących w kinematografii. Wraz z prowadzącym prześledzimy jego ulubione 

produkcje, szukając w nich lejtmotywu parasola, statku, gitary czy gry planszowej. Każdy odcinek okraszą ciekawostki z planu i filmowe 

anegdoty. Sołtysik powróci również z kolejną odsłoną znanego już widzom programu, w którym odkryje to bardziej wstydliwe i kontrowersyjne 

oblicze X muzy. Na przykładzie konkretnych tytułów i gwiazd filmowych prześledzi kilka mniej oczywistych wątków w historii kinematografii.



TVN Fabuła to także ogromna dawka mocnych pozycji filmowych. Już we wrześniu widzowie będą mogli zobaczyć wszystkie części kultowego już 

„Kac Vegas” oraz spędzić weekend z Jasonem Bournem. Nie zabraknie również takich klasyków, jak „Zielona mila” czy „Drużyna potępionych”. 

Jesienią kanał przygotował dla swoich widzów przegląd polskich komedii, w ramach którego wyemituje m.in. „Lejdis”, „Testosteron”, „Ile 

waży koń trojański”, „Po prostu przyjaźń” oraz „Nigdy w życiu”.Jesienną nowością w ramówce TVN Fabuła będą „Seriale”, czyli wyjątkowy cykl 

programów poświęconych wyłącznie opowieściom w odcinkach. Oglądane z wypiekami na twarzach, pochłaniane niemal kompulsywnie, sezon 

za sezonem. Pełne rozmachu i emocji tak żywych, że trudno wybudzić się z ulubionych historii. Seriale to dziś nie tylko kino na najwyższym 

poziomie, to stan umysłu milionów widzów na całym świecie.

W „Przystanku Hollywood” Anna Wendzikowska przedstawi najbardziej aktualne wiadomości ze świata Hollywood. Widzowie zobaczą rozmowy 

z popularnymi aktorami oraz reżyserami. W programie pojawią się również kulisy najważniejszych produkcji z fabryki snów.

W tym sezonie Andrzej Sołtysik powróci nie z jednym, ale aż z dwoma autorskimi formatami. „Motywy filmowe” to nowy program, w którym znany 

dziennikarz poprowadzi widzów tropem wybranych motywów występujących w kinematografii. Wraz z prowadzącym prześledzimy jego ulubione 

produkcje, szukając w nich lejtmotywu parasola, statku, gitary czy gry planszowej. Każdy odcinek okraszą ciekawostki z planu i filmowe 

anegdoty. Sołtysik powróci również z kolejną odsłoną znanego już widzom programu, w którym odkryje to bardziej wstydliwe i kontrowersyjne 

oblicze X muzy. Na przykładzie konkretnych tytułów i gwiazd filmowych prześledzi kilka mniej oczywistych wątków w historii kinematografii.

TVN Fabuła to także ogromna dawka mocnych pozycji filmowych. Już we wrześniu widzowie będą mogli zobaczyć wszystkie części kultowego już 

„Kac Vegas” oraz spędzić weekend z Jasonem Bournem. Nie zabraknie również takich klasyków, jak „Zielona mila” czy „Drużyna potępionych”. 

Jesienią kanał przygotował dla swoich widzów przegląd polskich komedii, w ramach którego wyemituje m.in. „Lejdis”, „Testosteron”, „Ile 

waży koń trojański”, „Po prostu przyjaźń” oraz „Nigdy w życiu”.





TVN Style to najchętniej oglądany kobiecy kanał lifestylowy w Polsce. Od wielu lat pokazuje różne 

oblicza współczesnych kobiet. W nowym sezonie stacja zaprezentuje widzom aż jedenaście nowości! Na antenie 

zadebiutuje też sporo nowych twarzy. Jesień z TVN Style na pewno nie będzie nudna!

NOWOŚCI

DIETA CZY CUD?
NIEDZIELA, 11:00, OD 29 WRZEŚNIA

Każdy z nas choć raz w życiu był na diecie. Co sezon pojawiają się nowe sposoby na stracenie zbędnych kilogramów i gadżety, które mają 

nam to ułatwić. Jedzenie w proszku? Dieta ananasowa? Pigułki z pasożytami? Jak się w tym wszystkim odnaleźć, mądrze schudnąć i nie 

zwariować?



Doktor Wanda Baltaza jest dietetykiem klinicznym i na własnej skórze sprawdziła jak to jest przytyć i schudnąć. Kinga Zawodnik pracuje 

jako farmaceutka i ma nadzieję, że wkrótce uda jej się stracić dodatkowe kilogramy. Nowe prowadzące TVN Style wprowadzą widzów 

 w skomplikowany świat diet. Jak zacząć odchudzanie, żeby nie złamać się po tygodniu? Dlaczego całkowita eliminacja węglowodanów  

z jadłospisu nie jest zdrowa? Czy zainstalowanie w lodówce gadżetów odstraszających od jedzenia jest dobrym pomysłem?

Nieważne czy chcesz stracić dwa kilogramy, czy dwadzieścia – ten program jest właśnie dla Ciebie! Prowadzące udowodnią, że najważniejsze 

to czuć się dobrze we własnej skórze i mądrze o siebie dbać. W programie przetestujemy różne diety, tabletki, gadżety i maszyny odchudzające. 

Obalimy mity i zdemaskujemy dietetyczne bzdury! Spotkamy się też z kobietami, które zmieniły nawyki, żyją zdrowo i na stałe pokochały swoje 

ciała. Będzie też miejsce na różne kulinarne triki i rozmowy ze specjalistami.

PANI GADŻET EROTYCZNIE
SOBOTA, 22:25, OD 7 WRZEŚNIA

Nikt tak jak Anna Nowak-Ibisz nie potrafi opowiadać o różnego rodzaju gadżetach. Tym razem czeka ją prawdziwe wyzwanie! Wibratory, 

czekolada do malowania ciała, najnowsza antykoncepcja, afrodyzjaki oraz zmysłowa bielizna. Prowadząca przyjrzy się im zarówno pod kątem 

funkcji, bezpieczeństwa, estetyki, jak i nietuzinkowego designu. To nie wszystko!

„Pani Gadżet erotycznie” to także doskonała propozycja dla tych, którzy chcą świadomie podchodzić do tematu życia seksualnego. 

Gospodyni cyklu porozmawia z ginekologami o antykoncepcji najnowszej generacji oraz nieszkodliwych dla zdrowia metodach 

regulacji cyklu dla nastolatek i młodych kobiet. Spotka się też z seksuologami i psychologami. Lekarzy zapyta o bezpieczeństwo powszechnie 

dostępnych afrodyzjaków. Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Czy każdy może ich używać? Jakie skutki uboczne może nieść za sobą 

zastosowanie tych specyfików?

Anna Nowak-Ibisz odwiedzi muzeum, w którym przechowuje się dilda sprzed setek lat. Archeolog i historyk opowiedzą jej o niezwykle długiej 

historii erotycznych zabawek. Czy wiecie, że najstarsze z nich, czyli kamienne penisy liczą ponad dwadzieścia tysięcy lat, a pierwszy wibrator 

został skonstruowany prawdopodobnie dla Kleopatry?

W studiu gospodyni programu zaprezentuje różnorodne grupy erotycznych gadżetów. Znajdą się wśród nich wibratory wykonane z najnowszej 

generacji silikonów medycznych, eleganckie masażery intymne, kulki do ćwiczeń mięśni Kegla, smakowe prezerwatywy, pompki stymulujące 

miejsca intymne, żelowe pierścienie erekcyjne, piórka do łaskotania skóry, jadalne stringi oraz wielobarwne i wielosmakowe lubrykanty. Będą 

też gadżety erotyczne odpowiednie dla alergików oraz ludzi ceniących ekologiczne materiały. Zapraszamy na „Panią Gadżet erotycznie”!

STYLOWY PROJEKT
SOBOTA, 17:50, OD 31 SIERPNIA

Takiego programu jeszcze nie było! Rywalizowali już ze sobą modele, kucharze, fryzjerzy i projektanci mody. Teraz przyszła pora na stylistów!

W każdym odcinku czekają na nich prawdziwe wyzwania. Nie będzie łatwo! Tu liczy się kreatywność, wyczucie stylu, zdolności manualne i praca pod 

presją czasu. Jej efekty ocenią stylistki – Karla Gruszecka z „Vogue Polska”, Agnieszka Ścibor z „Viva! Moda” oraz odpowiedzialna za dział 

beauty makijażystka Magdalena Pieczonka. Stylizacje przygotowane przez uczestników programu wezmą pod lupę również inne znane osoby 

ze świata mody i show-biznesu.

Zwycięzca otrzyma tytuł najlepszego stylisty „Stylowego projektu”, wygra staż oraz publikację zdjęć swoich stylizacji w popularnym sklepie 

internetowym. W roli prowadzących zobaczymy światowej klasy modelkę Annę Jagodzińską i projektanta Tomasza Ossolińskiego.

Bez wątpienia będzie stylowo!



ACH, TEN ŚLUB!
NIEDZIELA, 13:00, OD 15 WRZEŚNIA

Ślub zbliża się wielkimi krokami, a tortu nadal brak? Panna młoda płacze przed lustrem, bo suknia nie okazała się tą wymarzoną? Sen 

z powiek pana młodego spędza brak samochodu na ten jeden szczególny dzień? Co robić? Wystarczy wezwać stylowe pogotowie ślubne – 

projektantkę nowoczesnych sukien Magdę Sochę-Włodarską i dekoratorkę Agnieszkę Winnicką. Pierwsza z nich zadba o najmniejszy szczegół 

wyglądu nie tylko państwa młodych, ale też innych uczestników ceremonii ślubnej. A co z wystrojem kościoła, urzędu stanu cywilnego czy 

sali weselnej? Tym zajmie się Agnieszka – florystka, dekoratorka, wizjonerka i projektantka. Jej wyobraźnia nie zna granic. Dekoracje 

kwiatowe potrafi wyczarować nawet w kilka minut. Do tego zadba o jedzenie, samochody i program artystyczny. Dla nowych prowadzących 

TVN Style nie ma rzeczy niemożliwych, choć na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik mają tylko 3 dni. Magda i Agnieszka wyczarują wszystko, 

czego nie udało się wcześniej zorganizować narzeczonym i spełnią ich najskrytsze marzenia. Agnieszka i Magda nieraz zaskoczą młode pary 

oraz ich rodziny i zrobią wszystko, żeby zapewnić im ogrom wzruszeń oraz bezcennych wspomnień na całe życie.

ZWIĄZKI Z MODĄ
JESIENIĄ

Wielu panów ma sporo do powiedzenia na temat garderoby swojej partnerki. Teraz każdy z nich może sprawdzić swoje umiejętności w nowym 

programie TVN Style. W jednym odcinku wezmą udział dwie pary. Obaj mężczyźni staną przed nie lada wyzwaniem! Będą musieli wystylizować 

swoje ukochane od stóp do głów. One albo zaakceptują w ciemno wybrane przez panów ubrania i dodatki, albo zwrócą się o pomoc 

do profesjonalnej stylistki gwiazd Kasi Baran.

Nie będzie łatwo! Dokonania kreatora mody amatora będą podpatrywały i komentowały osoby bliskie każdej parze. Kiedy wszystko będzie już 

gotowe, do akcji wkroczy prowadząca, która oceni dobór ubrań pod kątem dopasowania do urody i sylwetki bohaterki programu. Jeśli okaże 

się, że partner popełnił wiele błędów, Kasia wprowadzi zmiany, które pozwolą wydobyć atuty i ukryć ewentualne mankamenty jego partnerki.

Którą ze stylizacji wybierze uczestniczka programu? Tę stworzoną przez jej ukochanego mężczyznę, która może do niej nie pasować? Czy 

może pójdzie za radą profesjonalnej stylistki? Jak zareaguje partner, gdy kobieta nie zaakceptuje tego, co dla niej wybrał? Jedno spojrzenie 

w lustro i wszystko będzie jasne!

„Związki z modą” to pierwszy program TVN Style, w którym miłość wkroczy do świata mody. Będzie dużo emocji, śmiechu, ale też modowych 

tricków przydatnych dla każdej kobiety.



STUDIO URODY
SOBOTA, 18:20, OD 14 WRZEŚNIA

Wszyscy wiemy, że dobrze zrobiony makijaż potrafi zdziałać cuda! Zatuszuje zmęczenie, uwydatni atuty, ukryje mankamenty. Tylko jak 

go zrobić w domu? TVN Style zna na to sposób!

Anna Galińska, ekspertka w dziedzinie makijażu z wieloletnim doświadczeniem, pokaże kobietom, jak wykonać profesjonalny make-up 

nie korzystając z pomocy specjalisty. Prowadząca podpowie jak umalować się na różne okazje. Podzieli się też swoją wiedzą. Które 

kosmetyki efektownie wydłużą nasze rzęsy? Co zrobić, żeby makijaż wyglądał naturalnie? Jakie specyfiki zabrać ze sobą w podróż, a które 

można sobie odpuścić? Prowadząca zdradzi również sekrety codziennej pielęgnacji skóry oraz pokaże różne nowinki ze świata urody.

W jednym odcinku programu pojawią się dwie różne bohaterki. Każda w innym wieku i o odmiennym typie urody. To na ich przykładzie 

Anna Galińska zaprezentuje na ekranie najlepsze techniki domowego makijażu. Pudry i szminki w dłoń!

Zapraszamy do „Studia urody” TVN Style!

KOREPETYCJE Z SEKSU
PONIEDZIAŁEK, 21:55, OD 23 WRZEŚNIA

Seks pełni w życiu człowieka bardzo ważną rolę, lecz – jak pokazują różne badania – nadal wiemy o nim zbyt mało. Aż 42% Polaków nie 

jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego i nie potrafi przyznać się do tego drugiej osobie. Dlaczego tak się dzieje? Wydawałoby 

się, że w dobie powszechnie dostępnego Internetu nie powinno być problemu ze zdobyciem informacji na każdy temat. Nic bardziej 

mylnego! TVN Style postanowiła wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu swoich widzów i przygotowała dla nich nowy program, w którym 

nie będzie tematów tabu i zakazanych pytań! Czy wszyscy pachniemy tak samo w miejscach intymnych? Masturbacja to zboczenie? Czy 

męska sperma zawiera kalorie? Doświadczeni eksperci z różnych dziedzin, tacy jak ginekolodzy, seksuolodzy, urolodzy czy seks trenerzy 

odpowiedzą na najbardziej krępujące, mocne, trudne i odważne pytania zadane przez zaproszonych do programu bohaterów.

„Korepetycje z seksu” to solidna dawka wiedzy na temat życia intymnego, podana w fachowy, a zarazem przystępny sposób. Pamiętajcie – 

kto pyta, nie błądzi!



OBLICZA PROSTYTUCJI
SOBOTA, 23:00, OD 14 WRZEŚNIA

Już jesienią odsłonimy kulisy najstarszego zawodu świata! Jak wygląda codzienność w tym biznesie? Ekskluzywna eskorta, nierząd w sieci, 

zagraniczne wyjazdy za pieniądze, męska mniejszość – zdradzimy wszystkie tajemnice tej profesji. Z 8-odcinkowego programu dowiemy się 

również na czym polega specjalizacja w tej branży i jak działają wielopokoleniowe firmy.

Kamery TVN Style dotrą do osób, które z miesięcznej podróży przywożą ze sobą kilkadziesiąt tysięcy euro i do takich, które z trudem osiągają 

przychód na poziomie płacy minimalnej. Bohaterowie serii wprost odpowiedzą na najbardziej nurtujące pytania. Dlaczego wybrali taką pracę? 

Ile zarabiają w jedną noc? Jak naprawdę wygląda ich rzeczywistość? Które zachcianki klientów są najdziwniejsze? Czy można ukryć swój 

zawód i wieść normalne życie?

CZŁOWIEK PRZYSZŁOŚCI
JESIENIĄ

Ten ważny dokument odpowiada na kluczowe pytania, które zadaje sobie współczesny człowiek stojący 

w obliczu zmian, spowodowanych dynamicznym rozwojem nowych technologii i sztucznej inteligencji. Robotyzacja, autonomiczne 

pojazdy, modyfikacje genetyczne, systemy oceny i kontrolowania obywateli za pomocą algorytmów stały się faktem. Jak 

bardzo zmieni się rynek pracy przy obecnym tempie automatyzacji? Czy kierowcy i piesi będą bezpieczni, gdy na drogi wyjadą  

„samojezdne auta”? Czy inżynieria genetyczna doprowadzi do drastycznego podziału społeczeństwa? Kogo będzie stać na transplantację 

organów wyhodowanych w laboratoriach? Czy dostęp do nieograniczonych danych spowoduje większą inwigilację i manipulację? Jak zmienią 

się pojęcia: „prawda”, „człowiek”, „Bóg”?

W filmie dokumentalnym wezmą udział: Aleksandra Przegalińska – futurolożka, filozofka, 

znawczyni nowych technologii oraz dziennikarz i publicysta Marcin Prokop. Odwiedzą naukowe instytucje, laboratoria oraz firmy w Polsce i USA. 

W dokumencie zobaczymy inżynierów, którzy pracują nad robotami nowej generacji. Programowanie maszyn, badania nad przenoszeniem  

umysłu do komputera, eksperymenty genetyczne oraz drukowanie organów 3D „tuszem” ze sztucznie wyhodowanej, żywej 

tkanki to tylko przedsmak tego, co czeka widzów TVN Style. Co dzieje się w laboratoriach w Harvardzie, gdzie konstruuje się „roboty ubieralne”, 

które w przyszłości będą wspierać ludzi z ograniczeniami ruchowymi lub pomagać żołnierzom w przenoszeniu ciężkich ładunków? Co to są 

„robopszczoły”?

Bohaterowie spotkają się z botem Biną 48 – pierwszym robotem, który ukończył studia. Porozmawiają z nią o życiu, miłości i przyszłości. 

Odwiedzą też studentów amerykańskiej politechniki MIT (Massachusetts Institute of Technology), gdzie podczas kultowego konkursu będą 



obserwować zmagania małych łazików księżycowych. Właśnie tam dowiedzą się jakie są postępy w robotyce i zobaczą laboratorium, w którym 

konstruuje się super precyzyjne maszyny potrafiące grać w jengę.

W dokumencie „Człowiek przyszłości” nie zabraknie też spotkań z największymi autorytetami świata nauki. Dlaczego słynny George Church 

pracuje nad wskrzeszeniem mamuta? Czy dzięki temu uda mu się wydłużyć ludzkie życie?

WARSZTATY ŚWIATA – ORSKA W PERU
JESIENIĄ

Anna Orska to niezwykła artystka, który tworzy biżuterię, inspirując się przedmiotami codziennego użytku i wierzeniami kultur z najodleglejszych 

zakątków świata. Chęć wykorzystywania nietypowych komponentów do tworzenia ozdób co roku prowadzi ją w inne miejsce. Tym razem 

wspólnie z TVN Style wybrała się do Peru.

A jak to wszystko się zaczęło? Anna Orska postawiła wszystko na jedną kartę i zrezygnowała z pracy w wielkiej sieci jubilerskiej. Tworzenie 

biżuterii pod własnym nazwiskiem zaczęła od bransoletek zrobionych ze zużytych lin żeglarskich. Potem pojawiły się monety, pociski, 

kamienie i inne nietuzinkowe komponenty. Wzornictwo Ani Orskiej jest oryginalne, surowe i przeznaczone dla osób, które lubią podkreślać 

swój indywidualizm.

W poszukiwaniu lokalnych rzemieślników Orska pakuje plecak i podróżuje na drugi koniec świata. Przygotowywała już biżuterię wspólnie 

z twórcami z Katmandu, mieszkańcami jednej z balijskich wysp oraz artystami z Wietnamu. Wspólnie z ekipą TVN Style była też w Meksyku. 

Tym razem wybrała się do indiańskiej wioski w Dolinie Inków. To, co ją tu przyciągnęło, to tkactwo. Tutejsze plemiona hodują alpaki, lamy 

i owce. Samodzielnie farbują wełnę i przędą nici, z których wyplatają niesamowite rękodzieło. W Peru Orska postara nauczyć się tkać od 

lokalnych twórców. Na krótki czas stanie się częścią wspólnoty i pokaże jak wygląda codzienne życie mieszkańców Andów. Jakie inspiracje 

przywiezie ze sobą do Polski?

ŚLUBY ŚWIATA
JESIENIĄ

Co kraj, to obyczaj. W Szwecji na ślub żadna z pań nie może założyć czerwonej sukienki. W Chinach kilka dni przed ceremonią 

panna młoda musi oficjalnie się wypłakać w towarzystwie innych kobiet z rodziny. A jak to wygląda w Peru?

Anna Szlęzak zabierze widzów do peruwiańskiej wioski, która jest położona wysoko w Andach. To właśnie tam 

indiańska tradycja zawierania związku małżeńskiego jest naprawdę nietypowa. Ponieważ małżeństwo zawiera się na całe życie, pary 

wiążą się najpierw na próbę, która może trwać kilka lat… Jeśli się nie pokochają – mogą się rozstać. Jeśli pojawią się dzieci – nie ma już 

odwrotu. Trzeba złożyć przysięgę aż po grób. Prowadząca program uczestniczy w przygotowaniach do ślubu, w które zaangażowana jest 

cała okoliczna społeczność. Pyta o przesądy, zwyczaje i uczucia. Towarzyszy pannie młodej w ostatnim dniu i godzinach przed ślubem. Weźmie 

też udział w całej ceremonii i w indiańskim weselu.

Anna Szlęzak pół żartem, pół serio doradza w temacie relacji damsko-męskich. Prowadzi stronę zatrzymajfaceta.pl i kanał, który ma blisko 55 

milionów odsłon i 360 tysięcy subskrypcji. Jest także autorką książek „Jak zatrzymać faceta” i „SMS-owa gra”.

KANONY PIĘKNA NA ŚWIECIE – JAPONIA
JESIENIĄ

Od wieków kobiety na całym globie stosują różnego rodzaju techniki pielęgnacyjne, aby zatrzymać czas i wyglądać pięknie i młodo. Jak się 

okazuje, idealny wygląd w wielu kulturach może znaczyć coś zupełnie innego. Anna Galińska, na co dzień zajmująca się trendami w makijażu, 

odwiedzi Japonię, której mieszkanki słyną z naturalności i niezwykłej, mlecznej cery. Dowiemy się, na czym polega pielęgnacja J-Beauty, 

jak wygląda słynny japoński masaż twarzy i zbadamy czy rytuały pielęgnacyjne faktycznie rozpropagowały gejsze. Sprawdzimy, czy wciąż 

kultywuje się ohaguro – tradycyjne malowanie zębów czarną mieszanką oraz czy w pierwszym napotkanym sklepie faktycznie można zakupić 

szoty z kolagenem lub kwasem hialuronowym.



Przyjrzymy się też najpopularniejszym operacjom plastycznym, które wykonują mieszkanki Kraju Kwitnącej Wiśni. Poznamy ich stosunek 

do depilacji i gładkiego ciała. Przekonamy się czy prawdą jest, że noszą wysokie obcasy i za małe buty. Zbadamy, co kryje się pod ideałem 

kobiecego piękna zwanym kawai (dorosłe kobiety stylizujące się na nastolatki) i jak panie ubierają się, malują czy zachowują, aby ten efekt 

osiągnąć.

Odpowiemy na pytanie, dlaczego za piękne uważane są krzywe zęby, a Japonki, aby je mieć zakładają aparaty ortodontyczne lub stosują 

nakładki imitujące wadę zgryzu. Weźmiemy pod lupę ochobo, czyli przekonanie, że małe usta są wyrazem kobiecego piękna oraz oznaką 

dobrych manier. Sprawdzimy, czy to prawda, że właśnie z tego powodu mieszkanki Kraju Kwitnącej Wiśni niemal nigdy nie jadają w miejscach 

publicznych. Przetestujemy ulubione kosmetyczne składniki Japonek, takie jak: proteiny ryżu, algi śnieżne, proteinowe nici jedwabiu czy 

tsubaki (tłoczony na zimno olej z nasion kamelii japońskiej), użyjemy uguisu (maseczka z odchodów słowika) oraz pudru z macicy perłowej. 

Czy rzeczywiście czynią cuda?

KONTYNUACJE

Jesienią do TVN Style powrócą także znane i lubiane programy, takie jak „Afera fryzjera” z Maciejem Maniewskim czy „Nowa misja ratunkowa” 

Uli Chincz. U Magdy Mołek „W roli głównej” wystąpią: Bartłomiej Topa, Jerzy Owsiak, Agnieszka Maciąg, Aneta Kręglicka, Maciej 

Musiał i Tomasz Sekielski. Nie zabraknie również energicznej Anny Nowak-Ibisz i osiemnastego już sezonu „Pani Gadżet”. 

Ambasadorka kanału Agata Młynarska w programie „Eks-tra zmiana” ruszy na pomoc kolejnym osobom, które nie mogą pozbierać się po rozwodzie. 

Na pytanie „W czym do ślubu?” odpowie Izabela Janachowska. W kolejnym sezonie swojego programu spotka się z pannami młodymi i ich 

rodzinami, które szukają wymarzonego stroju na ten jeden, najważniejszy dzień w życiu. W „Gwiazdach prywatnie” osoby z pierwszych stron 

gazet pokażą Uli Chincz swoje domy i mieszkania. Najpiękniejsze miejsca w Polsce odwiedzi Dorota Szelągowska w programie „Tu jest pięknie”. 

Na antenie TVN Style nie zabraknie również prawdziwej rozrywki. W „Kto tu mieszka?” na uczestników programu czeka niełatwe zadanie! 

W finale każdego odcinka będą musieli zgadnąć, które mieszkanie jest własnością poszczególnych bohaterów. Czy program „Miłość od kuchni” 

połączy ze sobą szukających miłości bohaterów?

Jesień z TVN Style nie będzie nudna!





Discovery Channel od ponad 30 lat zaspokaja ciekawość, bawi i edukuje widzów na całym świecie. W tym sezonie 

czeka nas jeszcze więcej emocji i prawdziwych historii. Poznamy również wyjątkowych bohaterów, którzy 

na co dzień łamią wszelkie stereotypy. W tym sezonie stacja przygotowała aż siedem nowych polskich produkcji. 

Nie zabraknie również nowości zagranicznych oraz kontynuacji uwielbianych formatów, w tym jubileuszowego, 

10. sezonu „Gorączki złota”! Zobaczmy również wyjątkowe filmy dokumentalne i międzynarodowe koprodukcje. 

„Świat jest Wasz!”, a Discovery Channel pomaga go odkrywać!

NOWOŚCI

CIĘŻARÓWKĄ PRZEZ INDONEZJĘ 
WTOREK, 21:00, OD 20 SIERPNIA

Charyzmatyczny Dawid Andres znów wsiądzie za kierownicę swojego trucka i razem z ekipą Discovery Channel przejedzie „Ciężarówką 

przez Indonezję”. Pozna tamtejsze zwyczaje i tradycje. Zmierzy się z wieloma wyzwaniami, jakie czekają na niego w tym rajskim, ale bardzo dzikim 

kraju. Będzie musiał dostosować się do zasad ruchu drogowego obowiązujących w tej części Azji, wszechobecnego zgiełku i wielogodzinnych 

korków. A wszystko po to, aby zrealizować misję i dostarczyć ładunek na czas.



CIĘŻARÓWKĄ PRZEZ ROUTE 66
WTOREK, 21:00, OD 26 LISTOPADA

Tej jesieni, oprócz setek kilometrów po Indonezji, Dawid Andres pokona również niemal 4 tysiące kilometrów jadąc z Chicago do Los 

Angeles legendarną Route 66. Kiedyś była to najważniejsza nitka komunikacyjna łącząca zachodni i wschodni brzeg Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej. W 1985 roku została skreślona z listy autostrad, a obecnie stanowi znaną na całym świecie atrakcję turystyczną.

KOLEJARZE
ŚRODA, 22:00, OD 28 SIERPNIA

Program „Kolejarze” zabierze widzów w fascynującą podróż. 

Sprawdzimy jak wygląda organizacja transportu kolejowego, a także z jakimi problemami muszą zmagać się konduktorzy. Pokażemy wiele 

procesów związanych z koleją – od przeładunków kontenerów z drugiego końca świata, przez testowanie nowych maszyn, aż po naprawy 

zerwanych sieci trakcyjnych. Widzowie zobaczą codzienną pracę dyspozytorów oraz mechaników, którzy na co dzień zmagają się z usterkami 100-

tonowych maszyn.



TRUCKERKI
WTOREK, 22:00, OD 17 WRZEŚNIA

„Truckerki” to kobiety, które żadnej pracy się nie boją. Przemierzają tysiące kilometrów za kierownicą ogromnych pojazdów ciężarowych, 

stawiając czoło niespodziewanym sytuacjom. Spędzają noce na zatłoczonych parkingach, realizują skomplikowane załadunki i rozładunki, 

a także walczą z upływającym czasem i zatłoczonymi trasami. Widzowie poznają sześć bohaterek, które kochają motoryzację i codzienne 

wyzwania związane z transportem. Kabina to ich drugi dom, w którym często spędzają wiele dni, a nawet tygodni. Dla nich zawód kierowcy 

ciężarówki to pasja w czystej postaci, którego mimo wielu wyzwań i niedogodności nie zamieniłyby na nic innego!

NIC DO ZGŁOSZENIA
PIĄTEK, 22:00, OD 4 PAŹDZIERNIKA

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Służba Celno-Skarbowa, są stale obecni na polskich granicach, pilnując 

by nielegalne i niebezpieczne towary nie trafiły do Polski czy innych krajów Unii Europejskiej. To właśnie oni rozpracowują grupy 

przemytników i wykrywają kontrabandy. Ich doświadczenie i spostrzegawczość sprawiają, że nie zaskakują ich już nawet najbardziej 

wyrafinowane próby przemytu narkotyków, papierosów, alkoholu, broni, walut czy gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. 

Funkcjonariusze w swojej pracy wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak ogromne skanery RTG, a także korzystają z nieocenionej 

pomocy psów służbowych.

Uzbrojeni w ostrą broń funkcjonariusze operacyjni, razem z pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej, uczestniczą w nalotach 

i egzekucjach komorniczych. Wspólnie rozpracowują również grupy przestępcze i udaremniają wielomilionowe oszustwa podatkowe. 

W programie „Nic do zgłoszenia” widzowie zobaczą z bliska, jak na co dzień wygląda praca Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Każdy 

odcinek to gwarancja prawdziwych emocji!



POZA CYWILIZACJĄ
NIEDZIELA, 12:00, OD 20 PAŹDZIERNIKA

Ich życie jest całkowicie inne od tego, które znamy na co dzień. Bohaterowie nowego programu Discovery Channel świadomie 

wybrali funkcjonowanie poza cywilizacją. Żyją blisko natury, często nie mają dostępu do telefonu, prądu, a nawet bieżącej wody. W programie 

poznamy pięć wyjątkowych osób, które znalazły własne sposoby na przetrwanie. Pierwszą z nich jest Krzysztof, który kiedyś był antykwariuszem, 

a teraz zyskał przydomek „Króla Biebrzy”. Od kilku lat mieszka w lesie, a jego jedyne towarzystwo stanowi 20 psów i kilka innych zwierząt. 

Pod Koszalinem na leśnej polanie żyją Bartek i Ania. Ostatnią zimę spędzili w własnoręcznie ocieplonej przyczepie. Jadąc w Bieszczady, 

możemy natrafić na Marcina z siedliska Kalpapada. Swoją chatę zbudował ze słomy i gliny. Chcąc mieć stały dostęp do wody, opracowuje 

kolejne systemy zbierania i filtracji deszczówki. Jeszcze dalej na południe w górach mieszka Adam, który twierdzi, że prąd do życia nie jest 

mu potrzebny. Z kolei „Gier” to dawna gwiazda rocka. Muzyk stacjonuje na tratwie i codziennie walczy o to, by jego dom nie zatonął. Program 

„Poza cywilizacją” jest pełen zaskakujących i pouczających historii ludzi, którzy wybrali samotne życie z dala od społeczeństwa.



STRAŻACY
ŚRODA, 23:00, OD 23 PAŹDZIERNIKA

„Strażacy” codziennie ryzykują swoje zdrowie i życie niosąc pomoc innym. Prawdziwe akcje, skromni bohaterowie, realne niebezpieczeństwo. 

W tym programie nie ma reżysera – tu scenariusz pisze rzeczywistość. Kamery Discovery Channel towarzyszą brygadom Ochotniczych Straży 

Pożarnych z całej Polski, pokazując wyzwania, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia. W ich zawodzie nie ma taryfy ulgowej. Oni nie mają 

czasu na odpoczynek. Często nawet najkrótsza chwila nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje. A jak wygląda ich życie po służbie? Czym 

się zajmują? Jakie mają pasje? Jak funkcjonują współcześni bohaterowie, dla których życie i zdrowie innych jest ważniejsze niż ich własne?

GENEZA NIENAWIŚCI
PONIEDZIAŁEK, 22:00, OD 21 PAŹDZIERNIKA

„Geneza nienawiści” to fascynujący, sześcioczęściowy serial dokumentalny, który bada jedną z najbardziej pierwotnych i destrukcyjnych 

emocji ludzkości, jaką jest nienawiść. Seria oparta jest na najnowszych doniesieniach dziennikarskich, analizach historycznych 

oraz przełomowych badaniach naukowych z zakresu psychologii, biologii i neurobiologii. Twórcy pokazują, jak przez lata zmieniała się 

natura tego zagadnienia i jak potężny wpływ miała i nadal ma nie tylko na jednostki, ale też całe społeczeństwa. Każdy odcinek przeplata wiedzę 

naukową z emocjonującymi historiami bohaterów z całego świata. Widzowie poznają losy znanych i odważnych przywódców, którym udało się 

zakończyć krwawe konflikty, a także demagogów, którzy sięgnęli po władzę szerząc strach i podżegując do nienawiści.

POGROMCA MITÓW W AKCJI
NIEDZIELA, 12:00, OD 18 SIERPNIA

Adam Savage, znany z hitowego programu Discovery Channel „Pogromcy mitów”, przenosi nas do świata pełnego niespodzianek. 

W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania podejmie najbardziej absurdalne i oryginalne wyzwania. Zbuduje nowatorskie konstrukcje 

inspirowane popkulturą, legendami i wierzeniami ludowymi, a także wiedzą naukową.

NA TROPIE KONTAKTU Z KOSMOSU
WTOREK, 23:00, OD 3 WRZEŚNIA

W nowej serii dokumentalnej międzynarodowa grupa badawcza prowadzi dochodzenie w sprawie obecności innych 

gatunków w przestrzeni kosmicznej. Oceniają tysiące dokumentów i akt, które przez lata były opatrzone klauzulą „ściśle tajne”. Do analiz  

wykorzystują najnowsze oprogramowanie stworzone specjalnie na potrzeby CIA. To najbardziej zaawansowana technologia dostępna na rynku. 

Dzięki niej badacze mają szansę odpowiedzieć na nurtujące ludzkość pytanie – czy istoty pozaziemskie kiedykolwiek nawiązały z nami kontakt?



EUROTRUCKERSI
OD PAŹDZIERNIKA

To pierwsza taka koprodukcja w historii Discovery. W tym wyjątkowym programie będziemy śledzić pracę zawodowych kierowców ciężarówek 

z Włoch, Niemiec, Holandii oraz Polski! Bohaterowie to prawdziwi pasjonaci i profesjonaliści, dla których setki kilometrów tras, niecodzienne 

załadunki i presja czasu są codziennością.

KONTYNUACJE

ZŁOMOWISKO PL
ŚRODA, 21:00, OD 21 SIERPNIA

Niekwestionowani królowie polskich złomowisk wracają do gry! Discovery Channel zaprasza na kolejny sezon serii „Złomowisko PL” – 

to tu rządzą ludzie o stalowych nerwach, którzy gruz zamieniają w złoto. W nowej serii ponownie odwiedzimy firmę Rudych, która zajmuje 



się rozbiórkami i realizacją innych nietypowych zleceń. Razem z nimi złomiarze rozprawią się z kilkoma imponującymi budynkami. Marek 

po raz drugi w życiu pojedzie nad morze – oczywiście w celach zawodowych. Powrót jednak nie będzie łatwy. Na trasie spotka go wiele przygód, 

w efekcie których trafi aż do Niemiec. Natomiast u Sławka z Holdmaru dojdzie do poważnego włamania. Sprawę będą wyjaśniać organy 

ścigania. Jedno jest pewne! Na „Złomowisku PL” będzie się działo!

GORĄCZKA ZŁOTA
CZWARTEK, 21:00, OD 17 PAŹDZIERNIKA

To już jubileuszowa, 10. seria globalnego hitu Discovery Channel! Jesienią „Gorączka złota” powraca z nowymi odcinkami oraz z zupełnie 

niespodziewanymi wyzwaniami, które staną na drodze grupy ambitnych poszukiwaczy z Jukonu. Rok zaczyna się od poważnego problemu. 

Nowe regulacje prawne sprawiają, że wydobywanie cennego kruszcu w regionie Klondike może stać się niemożliwe. Władze wprowadziły 

bowiem organiczenia w wykorzystaniu jednego z najbardziej krytycznych surowców, czyli wody! To zmusza trójkę głównych bohaterów – Ricka, 

Tony’ego i Parkera – do znalezienia nowych pomysłów i rozwiązań. Jak poradzą sobie w tej nowej, trudnej sytuacji? Czy uda im się przetrwać?

LOTNISKO
PIĄTEK, 21:00, OD 4 PAŹDZIERNIKA

„Lotnisko” to potężny organizm funkcjonujący na pełnych obrotach przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. To również skomplikowane, 

obostrzone surowymi przepisami procesy oraz praca setek profesjonalistów i pasjonatów, którzy dbają o bezpieczeństwo milionów pasażerów. 

W drugim sezonie programu kamery Discovery Channel dalej będą zaglądać w miejsca na co dzień niedostępne dla podróżnych. Poznamy 

zupełnie nowe zawody i przyjrzymy się z bliska pracy m.in. dyżurnych portu, do których obowiązków należy koordynacja działania całego lotniska. 

To właśnie oni podejmują decyzje w sytuacjach kryzysowych, zapewniają asystę służb ratowniczych i medycznych oraz prowadzą akcje 

ratunkowe.

BRUDNA ROBOTA – CZYSTY ZYSK
ŚRODA, 22:00, OD 23 PAŹDZIERNIKA

„Brudna robota – czysty zysk” to program ukazujący pracę Polaków, którzy każdego dnia dbają, by tysiące ton śmieci generowanych 

przez osiem milionów mieszkańców Londynu nie trafiało na ulicę, lecz do wyznaczonych do ich składowania i utylizowania miejsc. Widzowie 

pokochali Bronka i Kabelka, dlatego w drugiej serii czeka nas jeszcze więcej przygód pracowników B&K Environmental Services! Poznamy 

także nowych, barwnych bohaterów, ponieważ do programu dołączy firma MMS Skips, która działa we wschodniej części miasta.



NAGI INSTYNKT PRZETRWANIA
PIĄTEK, 21:00, OD 12 LIPCA

Pięciu nieznajomych zostaje porzuconych nago na małej wyspie na środku oceanu. Pozostawieni sami sobie, bez jedzenia, wody i ubrania, 

muszą przeżyć 14 dni. Morze jest dla nich głównym źródłem pożywienia, jednak co zrobić, kiedy wokół wyspy krążą niebezpieczne rekiny? 

A to nie koniec wyzwań! Nie oszczędzi ich również pogoda i żyjące na lądzie stworzenia. Jak śmiałkowie poradzą sobie w takich trudnych 

warunkach?

FANI CZTERECH KÓŁEK
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, 00:00

Doświadczony sprzedawca samochodów Mike Brewer i utalentowany mechanik Ant Anstead podejmują się wyjątkowej, motoryzacyjnej misji: 

znajdują i remontują klasyczne samochody, aby później odsprzedać je z zyskiem w swoim sklepie w Los Angeles. Tej jesieni Mike znajdzie m.in. 

wyjątkowe Porsche 993 Targa, kultową Mazdę RX7 oraz super szybkie Maserati 3200 GT. Pojazdy przekaże Antowi, który zrobi wszystko, żeby 

przywrócić im dawną świetność.





Podróż marzeń – dla każdego może oznaczać coś innego. Odległe i egzotyczne kraje, weekendowe wypady za miasto, 

a może ciekawe miejsca, które nie są opisane w przewodnikach? Travel Channel zabiera widzów na wyjątkową 

wyprawę po całym świecie, pokazuje fascynujące historie ludzi z pasją i każdego dnia serwuje doskonałą 

rozrywkę. Jesienią czeka nas wiele nowości, a także premierowe odcinki ulubionych programów! A gdybyście 

tak mogli rzucić wszystko i wyjechać z nami w niezapomnianą podróż?

NOWOŚCI

NA RATUNEK PLANECIE
OD LISTOPADA

Jak powszechny jest temat handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt? 

Dlaczego obserwujemy lawinowy wzrost ilości elektrośmieci i zanieczyszczeń związanych z ich utylizacją? Ambasadorka kanału Travel Channel 

Martyna Wojciechowska już jesienią wprowadzi widzów w świat współczesnych tematów związanych z ekologią. Dziennikarka poruszy m.in. 

ważną kwestię ocieplania klimatu i konsekwencji tego zjawiska. Zajmie się problemem wymierania raf koralowych, zanieczyszczenia plaż 

i wód oraz kurczenia się lasów – zielonych płuc Ziemi. Ruszmy wspólnie „Na ratunek planecie”!



CZY WIESZ, ŻE…
OD LISTOPADA

Czy wiesz, że małe słoniątka ssą swoją trąbę, tak jak dzieci kciuk? Zebra jest biała w czarne paski, czy może czarna w białe paski? 

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą gospodarze premierowego cyklu Travel Channel – Hela i Szymek. Nasi młodzi prowadzący wybiorą się 

do Johannesburga, gdzie poznają miejscową ludność, kulturę i… dzikie zwierzęta. Podzielą się z widzami masą fascynujących ciekawostek 

oraz nietypowych faktów. W końcu dziecięca wrażliwość, ciekawość świata i skłonność do zadawania pytań nie mają sobie równych! Pełen 

humoru i ciepła program to idealna propozycja dla całej rodziny.

PRZETRWAĆ NA ALASCE
PIĄTEK, 20:50, 30 SIERPNIA

Szymon Walkiewicz – wielbiciel dzikich wypraw i samotnego podróżowania – zabierze widzów w ekstremalną podróż na Alaskę! Dotrze 

do najdalszych i trudno dostępnych zakątków tego rejonu, aby przeżyć prawdziwą przygodę. Widzowie zobaczą m.in. jak w temperaturze 

sięgającej minus dwudziestu stopni uczy się panować nad sforą psów. Razem z Szymonem odwiedzimy też Slaven – miejsce pamiętające czasy 

poszukiwaczy złota – oraz Barrow, czyli najbardziej wysuniętą na północ osadę USA!

CHINY WEDŁUG JARKA NOWAKA
PIĄTEK, 20:50, 23 SIERPNIA

Jarek Nowak, antropolog i podróżnik znany widzom z programu „Szokujące potrawy”, wybierze się w podróż po Chinach i na nowo odkryje 

jedną z najstarszych cywilizacji świata. Razem z prowadzącym zagłębimy się w zaułki muru chińskiego, wybierzemy się na targ, by 

skosztować lokalnych dań i udamy się na trekking przez Wąwóz Skaczącego Smoka. Nie zabraknie też ciekawych atrakcji, zaskakujących 

zwyczajów i najdziwniejszych przekąsek!

KONTYNUACJE

NIEZWYKŁE STANY PROKOPA
OD LISTOPADA

Takiego przewodnika nie znajdziecie nigdzie – Marcin Prokop ponownie wyrusza w podróż po Ameryce! Tym razem wraz ze swoim operatorem 



– tajemniczym Bebkiem – wybiorą się na wschodnie wybrzeże USA. Odwiedzą atrakcje Ohio, zobaczą Cleveland, zakręcą się pod Białym Domem 

i zabawią na ulicach Nowego Jorku. Program jest pełen nieprzewidywalnych sytuacji i abstrakcyjnego humoru. Zresztą czego innego możemy 

spodziewać się po Marcinie Prokopie?

EGZOTYCZNE WAKACJE NA KAŻDĄ KIESZEŃ
CZWARTEK, 16:50, OD 5 WRZEŚNIA

Hania Zborowska-Neves, miłośniczka podróży i amatorka nietuzinkowego zwiedzania, zaprasza widzów na program o egzotycznych 

zakątkach świata. Córka znanej pary aktorskiej zdradzi swoje patenty na oszczędzanie! Już jesienią poszuka najdogodniejszych miejsc 

zakwaterowania i doskonałych atrakcji w Dubaju, na Zanzibarze i w Gwatemali! Każdy odcinek będzie dla widzów niezastąpionym przewodnikiem 

po tych fascynujących miejscach. Czy wyjątkowe wakacje na drugim końcu świata mogą kosztować mniej niż te nad polskim morzem?



PORADA NA WAKACJE
NIEDZIELA, 16:50, OD 1 WRZEŚNIA

Białe plaże z piaskiem miękkim niczym cukier puder i lazurowy ocean, w którym skrywają się rafy koralowe… Taki krajobraz widzowie będą 

podziwiać w najnowszym cyklu z Jakubem Poradą, który podpowie, dokąd warto wybrać się na niezapomniane wakacje! Prowadzący zabierze 

widzów na Zanzibar – egzotyczną wyspę pachnącą aromatycznymi przyprawami. Uda się także do Chorwacji, by odkryć jej nietuzinkowe 

atrakcje oraz fascynującą kulturę i historię tego kraju!

NO TO LECĘ!
CZWARTEK, 19:50, OD 22 SIERPNIA

Po sukcesie pierwszej serii „No to lecę!”, widzowie Travel Channel wraz z bohaterami programu wyruszą w kolejną podniebną podróż. 

Stewardesy i stewardzi zdradzą nam tajniki swojej pracy oraz zabiorą w ulubione miejsca! Tym razem wybierzemy się do Kraju Kwitnącej 

Wiśni, przejdziemy się ulicami Nowego Jorku i odkryjemy największe atrakcje Toronto. Spędzimy też kilka dni w Miami. Przygotujcie się 

na podróż pełną niezapomnianych wrażeń i emocji! Witamy na pokładzie!

JESTEM Z POLSKI
OD PAŹDZIERNIKA

Travel Channel po raz kolejny odwiedzi Polaków mieszkających poza granicami kraju. Zabierzemy widzów do świata widzianego oczami naszych 

rodaków, którzy znaleźli swoje miejsce m.in. w Rosji, Gruzji, Singapurze, Jerozolimie czy na Zanzibarze. Nasi bohaterowie pokażą swoje 

ulubione punkty na turystycznej mapie, a także atrakcje, których nie znajdziecie w popularnych przewodnikach. Jak wygląda ich życie 

za granicą?

ŚWIĘTE MIEJSCA
OD GRUDNIA

Dynamiczny program, pełen ciekawostek i niekonwencjonalnego podejścia do teologicznych zagadnień. Nowy sezon będzie kontynuacją 

niesamowitej podróży do świętych miejsc! Jakie są tajemnice największych religii świata? Naszym przewodnikiem będzie ks. Kazimierz Sowa, 

z którym odwiedzimy wyjątkowe miejsca i odkryjemy największe sekrety dotyczące zagadnień wiary.





Życie zaskakuje. Jest pełne ekscytujących momentów, odważnych wyborów i codziennych dylematów. 

Wszystko to zobaczycie na antenie TLC, która zawsze jest nieprzewidywalna! W naszych programach widzowie 

odnajdą autentyczne historie, nietypowych bohaterów i często kontrowersyjne tematy. Z pasją dzielimy się tym, 

co inspiruje i zadziwia. Co nowego pojawi się jesienią?

SKÓRZE NA RATUNEK
ŚRODA, 22:30, OD 18 WRZEŚNIA

Tej jesieni dr Emma wraz z zespołem ekspertów ruszą „Skórze na ratunek”! W nowym programie zmierzą się z przypadkami dermatologicznymi, 

w których istnienie nieraz trudno uwierzyć. Pacjenci, cierpiący z powodu swoich chorób, często odcinają się od świata i innych ludzi. Doktor 

Emma i jej ekipa są dla nich ostatnią deską ratunku.

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ NADWAGI
PONIEDZIAŁEK, 20:30, OD 2 WRZEŚNIA

Nowa Zelandia to niewątpliwie kraj wielkich osiągnięć. Jej mieszkańcy jako pierwsi zdobyli Mount Everest i udowodnili istnienie jądra atomu. 

Niestety, Nowozelandczycy są teraz na drodze do innego tytułu: najbardziej otyłego narodu świata. Jak radzą sobie z tym problemem? 

Czy jest szansa, że wygrają walkę z otyłością i poprawią jakość swojego życia? Widzowie zobaczą także jak wygląda przygotowanie 

do operacji zmniejszenia żołądka, która często jest jedyną szansą na dłuższe i zdrowe życie. Trzymajcie kciuki! Zapraszamy na „Oddział 

intensywnej nadwagi”.

SALON SUKIEN ŚLUBNYCH GOKA: WIELKA BRYTANIA
WTOREK, 21:30, OD 10 WRZEŚNIA

Gok Wan powraca, by wprowadzić wielką ślubną rewolucję! Ten brytyjski stylista i niekwestionowany autorytet w dziedzinie mody o kobiecym 

szyku wie chyba wszystko. Ostatnio pomógł Polkom odnaleźć wymarzone kreacje na ich „wielki dzień”, a tym razem poprowadzi „Salon 

sukien ślubnych Goka: Wielka Brytania”! Jak przyszłe panny młode zareagują na jego propozycje?



SEKSTAŚMY Z WIELKIEJ BRYTANII
PIĄTEK, 23:00, OD 11 PAŹDZIERNIKA

Jesienią na antenie TLC zadebiutuje również jeden z najbardziej kontrowersyjnych programów na świecie – „Sekstaśmy z Wielkiej Brytanii”! 

Widzowie będą mogli śledzić losy trzech par, które zdecydowały się wziąć udział w ciekawym eksperymencie. Kamery w ich sypialniach 

będą rejestrować wszystkie intymne i wzruszające chwile bohaterów! Swoje odczucia odnośnie nagrań z sypialni skonfrontują z… 

innymi duetami i terapeutą. Wspólnie przedyskutują trudne tematy z życia par. Z jakimi problemami zmagają się najczęściej?

SZEŚĆ RAZY CÓRKA
NIEDZIELA, 10:00, OD 10 LISTOPADA

Mamy również coś specjalnego dla fanów wyjątkowej rodziny Busby. Adam i Danielle są małżeństwem od 13 lat. Długo starali się o dziecko, 

ale w końcu ich próby zostały uwieńczone sukcesem i na świat przyszła córka Blayke! Cztery lata później rodzice postanowili dać dziewczynce 

rodzeństwo. Danielle urodziła pierwsze w Stanach Zjednoczonych pięcioraczki! Co zobaczymy w czwartym sezonie programu „Sześć razy 

córka”? Jak rodzice radzą sobie z ekstremalnym rodzicielstwem?





Spektakularne metamorfozy wnętrz, magiczne ogrody, świat niesamowitych domów i mieszkań. 

Do tego najlepsi projektanci, architekci z fantazją, doświadczeni agenci nieruchomości i pasjonaci ogrodnictwa. 

To jest właśnie gotowa recepta na sukces. HGTV Home & Garden to jeden z najlepszych kanałów lifestylowych 

w Polsce! Nieustannie inspiruje, uczy, bawi i relaksuje widzów, którzy nie mogą oderwać się od telewizorów.

DOMOWE REWOLUCJE
PIĄTEK, 22:00, OD 6 WRZEŚNIA

Dorota Szelągowska remontuje nawet we śnie! Ciągle coś przestawia i odnawia. Nigdy nie jest w stanie długo usiedzieć w miejscu, a jej 

głowa jest pełna pomysłów na nowe wnętrza. W czwartym sezonie programu zajmie się mieszkaniami kolejnych szczęśliwców. Projek-

tantka zmieni kuchnię w wymarzoną sypialnię dla mamy dwóch chłopców, przekształci stary dom jednorodzinny w przestrzeń pełną 

elegancji i pomoże młodym narzeczonym przygotować miejsce idealne dla zakochanych planujących wspólną przyszłość. Przerabiając 

27-metrową kawalerkę na maksymalnie funkcjonalny dom dla samotnej matki i jej dorastającego syna, udowodni, że tym, co może nas 

ograniczać, jest jedynie nasza wyobraźnia! Realizacja niesamowitych projektów Doroty Szelągowskiej nie byłaby możliwa bez towarzyszą-

cych jej specjalistów. Jednym z nich jest najlepszy stolarz w kraju – Darek Wardziak, który z drewna potrafi wyczarować prawdziwe cuda. 

Najbardziej jednak lubi droczyć się z Dorotą. W kolejnym sezonie programu nie zabraknie również projektantki wnętrz Mariki Jóźwiak, 

która jako jedyna umie czytać w myślach prowadzącej i zawsze dokłada od siebie coś wyjątkowego.



ZGŁOŚ REMONT
SOBOTA, 22:00, OD 12 PAŹDZIERNIKA

Architekt Krzysztof Miruć idzie jak burza! To już piąty sezon jego programu! Widzowie HGTV Home & Garden z wielkim zaufaniem oddają 

mu do remontu wnętrza swoich domów. Prowadzący „Zgłoś remont” sprawdza ich potrzeby, budżet, jakim dysponują, i zabiera się do pracy. 

Czasem nie jest łatwo! Niektórzy bohaterowie mają swoje zdanie na każdy temat i ciężko przekonać ich do nowych wnętrzarskich rozwiązań. 

Na szczęście Krzysztof Miruć ma dar przekonywania i wieloletnie doświadczenie w swoim zawodzie. Kiedy trzeba, wyburzy ścianę, wyrzuci 

meble i zerwie podłogi. Zawsze dba też o najmniejsze szczegóły wystroju. Odpowiednie oświetlenie, kolorowe poduszki, wyjątkowe tkaniny 

to jego specjalność. Jedno jest pewne! W finale każdego odcinka właścicielowi opadnie szczęka z wrażenia! Ktoś ma ochotę na remont?

HOUSE HUNTERS – POSZUKIWACZE DOMÓW
CZWARTEK, 22:00, OD 5 WRZEŚNIA

Nikt tak jak oni nie zna polskiego rynku nieruchomości! Maciej Mindak, Konrad Łaszewski i Karolina Szwarc zawsze mają ręce pełne roboty! 

Z zamkniętymi oczami potrafią znaleźć odpowiednie lokum dla każdego, nawet najbardziej wybrednego klienta. Niezależnie czy to Poznań, 

Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Rybnik, czy okolice Warszawy, prowadzący HGTV są w stanie wyłuskać z ofert rynkowych prawdziwe perełki. 

W każdym odcinku uczestnicy programu mogą wybierać między trzema przedstawionymi przez agentów propozycjami. Która z nich przypadnie 

im do gustu?

„House hunters – poszukiwacze domów” to także bezcenne źródło informacji dla wszystkich tych, którzy planują zakup wymarzonego domu. 

Na co zwrócić uwagę podczas oglądania? Rynek wtórny czy pierwotny? Lokalizacja, rodzaj zabudowy, a może sąsiedztwo? Czy warto koncentrować 

się na elementach wyposażenia? Co można zrobić, żeby dobrze zabezpieczyć się przy kupnie mieszkania? Odpowiedzi na te wszystkie 

pytania znają najlepsi agenci nieruchomości w Polsce!



NOWA MAJA W OGRODZIE
NIEDZIELA, 9:20

Maja Popielarska już od 15 lat doradza widzom jak dbać o ogrody i przemierza cały świat w poszukiwaniu najpiękniejszych zielonych przestrzeni. 

Na antenach TVN i HGTV Home & Garden pokazano już ponad 700 odcinków jej programu! Widzowie kochają ją za naturalność, ciepło, wiedzę 

i niegasnącą pasję. Nikt jak ona nie potrafi opowiadać o roślinach w tak hipnotyzujący sposób. Minęło już 15 lat, a Maja Popielarska nadal 

woli spędzać czas w ogrodzie, niż na wydarzeniach ze świata show-biznesu, oraz kupować nowe sadzonki zamiast kolejnej pary szpilek.

„Nowa Maja w ogrodzie” to program pełen pomysłów na to jak możemy odmienić swoje ogrody, 

a dzięki temu również życie i jego wartość – poprawić zdrowie, czerpać z tego radość i przyczynić się do mądrych zmian w naszym 

otoczeniu. W premierowych odcinkach programu Maja Popielarska zabierze widzów do ogrodów przy przedwojennej willi w Nałęczowie, 

w podwarszawskim Milanówku oraz w siedlisku na Mazurach. W Holandii sprawdzi jakie rośliny hoduje się na potrzeby zieleni miejskiej. 

W Karpaczu zobaczy jak zbudować zieloną przestrzeń na stromej skarpie. Zajrzy także do niesamowitego miejsca stworzonego przez pewną malarkę 

i odwiedzi najsłynniejszy park w Warszawie – Łazienki Królewskie. Nie pozostaje nic innego, jak zakochać się w ogrodach!

POLOWANIE NA OGRÓD
NIEDZIELA, 10:30, OD 1 WRZEŚNIA

Kto z nas nie marzy o własnym ogrodzie? Miejscu, gdzie można się zrelaksować, wypić poranną kawę, spotkać się przy grillu z przyjaciół-

mi, pobawić się z dziećmi, a przede wszystkim poleżeć w ciszy na hamaku? Dominik Strzelec jest ogrodnikiem z pasją i niespożytą energią. 

Uwielbia szaleć i zaskakiwać uczestników programu nietuzinkowymi pomysłami. Nieustawna przestrzeń? Zaniedbany, zniszczony przez lata 

ogródek? Brak pomysłu? Dla niego to żadne wyzwanie! Na metamorfozę każdego ogródka ma jedynie trzy dni! Da radę? Dominik jak nikt 

inny potrafi zmienić niewielkie przydomowe przestrzenie w pełne harmonii i magii zielone miejsca.

Prowadzący HGTV wraz ze swoją ekipą zainspiruje oraz nauczy widzów jak dbać o zieleń. Każdy z odcinków to nowy projekt i kolejne porady. 

Jak urządzić przestrzeń dla dzieci i strefę relaksu? Czy łatwo jest własnoręcznie zbudować płot? A może jest prosty sposób na nowe meble 

ogrodowe? Tego wszystkiego dowiecie się oglądając „Polowanie na ogród”.





Cały nasz świat kręci się wokół jedzenia. W poszukiwaniu nowych smaków ruszamy na wyprawy po całym 

świecie. Dbamy też o zdrowe odżywianie. Odkrywamy prawdziwych miłośników kuchni, doskonałe przepisy 

oraz oryginalne restauracje. Jesteśmy najlepszym kanałem kulinarnym w kraju, który co chwilę bije rekordy 

oglądalności. Cieszymy się ze wspólnego gotowania i serwujemy widzom tylko dobrą rozrywkę! Nasz apetyt 

rośnie z minuty na minutę, dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka smakowitych nowości!

NOWOŚCI

ZAMIANA SZEFÓW KUCHNI
OD 26 PAŹDZIERNIKA



Czym różni się praca szefa kuchni w eleganckim bistro od tej w dużym zajeździe czy jadłodajni? Wystarczy umieć gotować, a reszta sama się 

ułoży? W nowym programie rzuciliśmy wyzwanie dwóm szefom kuchni z różnych kulinarnych światów i zamieniliśmy ich miejscami na jeden 

dzień! Jak poradzą sobie w nowej rzeczywistości? Czy zdołają podołać wszystkim wyzwaniom? Zapowiada się prawdziwy show! Już w pierwszym 

odcinku zobaczymy Andrzeja Polana – znanego szefa kuchni, który zamieni się miejscami z kucharzem z Zambrowa.

ZDROWO DLA ODMIANY
NIEDZIELA, 14:45, OD 27 PAŹDZIERNIKA

Jak skutecznie zlikwidować oponkę na brzuchu? Co zrobić, żeby pozbyć się worów pod oczami albo skończyć ze słodyczami? Jakie produkty 

wyrzucić raz na zawsze ze swojej diety? Anna Makowska, znana jako Doktor Ania, w programie „Zdrowo dla odmiany” pomoże kobietom 

zawalczyć z ich słabościami i niezdrowymi nawykami! Prowadząca podpowie jak świadomie robić zakupy, by wybrać pełnowartościowe 

produkty i nie poddać się marketingowym obietnicom producentów żywności. Doktor Ania wraz z bohaterką wybierze się do sklepu, doradzi jej 

jak zmienić jadłospis i porzucić stare nawyki. W programie wspierać ją będzie Justyna Mizera – dietetyk sportowy i autorka wielu książek. 

Pracowała już z mistrzami świata i olimpijczykami! Jakie rady będzie miała dla naszych bohaterów?

POLSKA NA PATELNI
NIEDZIELA, 13:15, OD 27 PAŹDZIERNIKA

W nowym programie Food Network zaglądamy do garnków i spiżarni miłośników gotowania z różnych regionów Polski. Odwiedzimy ludzi, 

którzy pielęgnują tradycje kulinarne i czerpią z tego dużo radości! Poznamy ich rodziny i tajemnice przepisów, z których korzystają od pokoleń. 

Pani Janina z Podhala zdradzi sposoby na wędzonego oscypka, a pan Zdzisław z nadwiślańskiej Brzykcy ujawni recepturę swojej mamy 

na konfiturę z miodem. Na Górnym Śląsku na widzów będzie czekać rozśpiewana matka z córką, które opowiedzą o zwyczajach w familokach 

i doradzą jak nakarmić głodnego górnika.

KONTYNUACJE

SEXY KUCHNIA MAGDY GESSLER
NIEDZIELA, 11:45, OD 27 PAŹDZIERNIKA



Jaki jest przepis na idealne danie? Zdaniem Magdy Gessler należy dorzucić do niego przede wszystkim szczyptę miłości! Ikona telewizji będzie 

rozpalać zmysły Polaków już po raz piąty! Jej potrawy, które po prostu zniewalają smakiem, są intrygującym połączeniem kolorów i kształtów. 

Jakie afrodyzjaki naprawdę działają? Co zrobić, aby zachwycić najbliższą osobę pyszną kolacją i zdobyć jej serce? Aromatyczne ceviche, czarny 

makaron z owocami morza czy lekka kubańska sałatka? „Sexy kuchnia Magdy Gessler” to prawdziwa rewolucja w kuchni wszystkich par!

MAKŁOWICZ W DRODZE
NIEDZIELA, 10:45, OD 29 WRZEŚNIA

Roberta Makłowicza nikomu nie trzeba przedstawiać! Niekwestionowany autorytet kulinarny odkrywa w swoim programie 

ciekawe miejsca, ich historię i fenomenalną kuchnię. Czym zaskoczy nas jesienią? Punktem pierwszym na jego mapie jest Lwów! 

Poza wszystkimi atrakcjami tego miasta zobaczymy też między innymi Brody, niegdyś najważniejsze żydowskie miasto Galicji i miejsce 

narodzin pisarza Josepha Rotha. Prosto z Ukrainy przeniesiemy się do Kazachstanu. Słynny dziennikarz zabierze widzów do futurystycznej 

stolicy tego kraju, a także pokaże życie koczowników w stepie.

ODKRYCIA MAGDY GESSLER
NIEDZIELA, 11:45, OD 6 PAŹDZIERNIKA

Magda Gessler króluje w kulinarnym świecie od lat, a jej programy biją rekordy oglądalności. Czy wiemy o niej już wszystko? Nic bardziej 

mylnego! Ambasadorka kanału Food Network potrafi zaskoczyć, o czym nieraz mogli przekonać się widzowie programu „Odkrycia Magdy 

Gessler”! W nowych odcinkach ponownie ruszymy w Polskę, aby odwiedzić utalentowanych szefów kuchni oraz ich oryginalne restauracje. Jak 

wygląda ich praca? Czy ich popisowe dania zachwycą prowadzącą? Już w pierwszym odcinku wspólnie wybierzemy się na… wesele!



Z GRUNTU ZDROWO
NIEDZIELA, 14:15, OD 3 LISTOPADA

Jakie zdrowotne właściwości ma seler? Dlaczego warto jeść jabłka? Jak smakuje sernik z marchewki? Jesteście gotowi na porządną 

dawkę zdrowia? Tadeusz Müller o owocach i warzywach wie dosłownie wszystko! Już jesienią nowe odcinki jego programu, w którym 

podzieli się swoją wiedzą z widzami Food Network! Zabierzemy was na pola uprawne oraz zrobimy pyszne i proste potrawy, które są 

prawdziwymi bombami witaminowymi. Jakie warzywa będą królować na naszych talerzach tym razem? Mała podpowiedź: w rolach głównych 

zobaczymy między innymi ziemniaki, pory i dynie!

PRZYŚLIJ PRZEPIS
OD 26 PAŹDZIERNIKA

Widzowie pokochali bohaterów programu „Przyślij przepis”! Jesienią ponownie oddamy im naszą antenę! Przejedziemy cały kraj, by poznać 

prawdziwych pasjonatów gotowania i ich przepisy na popisowe dania. W nowych odcinkach z kamerą Food Network odwiedzimy m.in. dzielne 

strażaczki z Chrzanowa, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz panią burmistrz z Hrubieszowa, która jest mamą trójki dzieci. Zapraszamy 

na biesiadę przy wspólnym stole. Będzie pysznie i wesoło!





Eurosport to najpopularniejszy płatny kanał sportowy w Polsce i Europie, oferujący widzom tysiące godzin 

relacji na żywo w ponad 120 dyscyplinach. Od lat zapewnia najpełniejsze na rynku transmisje dyscyplin 

zimowych, na czele ze skokami narciarskimi, biathlonem, narciarstwem alpejskim i biegami narciarskimi. 

Filarami stacji są także najlepsze transmisje kolarskie, wielkoszlemowy tenis, mistrzostwa Europy 

na żużlu i żużlowe mistrzostwa świata U21, Formuła E, snooker oraz piłkarski Puchar Niemiec, a perłą 

w koronie kanału są pełne prawa do transmisji letnich i zimowych igrzysk olimpijskich. Eurosport łączy kibiców, 

rozpala ich pasje i emocje, przenosząc w samo centrum sportowej akcji.

Widzowie Eurosportu znajdą w nim wszystko, co może zainteresować prawdziwego fana sportu: tysiące godzin relacji na żywo, wielkie 

gwiazdy, rywalizację na najwyższym poziomie, różnorodność dyscyplin, a także dostęp do znakomitych ekspertów i komentatorów. 

Ambasadorami Eurosportu w Polsce są wybitni olimpijczycy: Kamil Stoch i Robert Korzeniowski. Wśród komentatorów stacji znajdują się 

także znani ze sportowych aren Tomasz Sikora i Dariusz Baranowski, były skoczek narciarski Jakub Kot, a także cenieni dziennikarze, jak 

Tomasz Jaroński, Krzysztof Wyrzykowski, Adam Probosz, Marek Rudziński, Igor Błachut, Witold Domański oraz Karol Stopa.

Początek jesieni na antenach Eurosportu to przede wszystkim ostatni kolarski wielki tour sezonu – Vuelta a Espana i ostatni w roku  

tenisowy turniej Wielkiego Szlema – US Open. Od początku września widzów Eurosportu czekają ogromne emocje związane 

z końcowymi rozstrzygnięciami w US Open. W turnieju rozgrywanym na legendarnym nowojorskim Flushing Meadows wystąpią polskie 

nadzieje tenisa: Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz. W tym samym czasie w Hiszpanii odbywać się będą decydujące etapy 

Vuelty, w której o jak najlepsze miejsce w klasyfikacji generalnej walczyć będzie Rafał Majka. Oba te wydarzenia będzie można obejrzeć 

na żywo wyłącznie w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze – największej sportowej platformie OTT w Europie.



Sportowa zima rozpocznie się już w październiku wraz ze startem Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, który Eurosport pokazuje 

na wyłączność. To, co najbardziej pasjonuje polskich kibiców, czyli Puchar Świata w skokach narciarskich, wróci na antenę Eurosportu w listopadzie, 

ale jeszcze we wrześniu i październiku czekają nas decydujące konkursy Letniego Grand Prix. Tylko w Eurosporcie widzowie będą mogli obejrzeć 

nie tylko wszystkie konkursy, ale także kwalifikacje do nich oraz specjalne studia z udziałem komentatorów i ekspertów stacji. Przez cały 

sezon na zawodach obecni będą reporterzy kanału, którzy przeprowadzą wywiady z polskimi i zagranicznymi gwiazdami. W ramówce znajdą 

się naturalnie obszerne relacje na żywo z biathlonu, biegów narciarskich, kombinacji norweskiej i czy saneczkarstwa. Tylko w Eurosporcie 

widzowie mogą emocjonować się wszystkimi najważniejszymi dyscyplinami zimowymi z komentarzami ekspertów.

Nim jednak w domach polskich kibiców ponownie zagoszczą gwiazdy sportów zimowych, Eurosport zaprosi widzów na mecze Pucharu Niemiec 

z udziałem m.in. Bayernu Monachium i Borussii Dortmund, emocjonujące wyścig kolarskie, jak również prestiżowe turnieje snookerowe. 

Prawdziwą gratką dla fanów sportów motorowych będzie finałowa runda zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy na żużlu, która zostanie 

rozegrana na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Już w listopadzie na piękne uliczne trasy położone w najwspanialszych metropoliach świata wrócą 

kierowcy rywalizujący w Formule E – pasjonującej serii wyścigów bolidów elektrycznych.

Eurosport to gwarancja emocji, sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie, relacji na żywo z najważniejszych wydarzeń w wielu dyscyplinach 

oraz komentarzy ekspertów. Widzowie odnajdą to wszystko w dwóch kanałach telewizyjnych oraz w przestrzeni cyfrowej – w Eurosport 

Playerze, na stronie eurosport.pl i w mediach społecznościowych kanału: na Facebooku, YouTubie i Instagramie.





MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych marek motoryzacyjnych na świecie. 

Uwielbiana przez automaniaków w USA, już w październiku zadebiutuje w Polsce! Dostępna będzie wyłącznie 

na platformie wideo online TVN Discovery Polska – player.pl!

Oferta „MotorTrend” to wyjątkowe połączenie najlepszych treści motoryzacyjnych z kraju i z zagranicy. Biblioteka będzie składać się 

z oryginalnych polskich produkcji tworzonych specjalnie na potrzeby marki. Wystąpią w nich największe gwiazdy rodzimego dziennikarstwa  

motoryzacyjnego, m.in. Patryk Mikiciuk i Adam Kornacki. Do tego użytkownicy player.pl będą mogli cieszyć się najlepszym zagranicznym 

kontentem MotorTrend – produkcjami z USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. To nie wszystko! Listę tytułów uzupełniają topowe programy 

dla pasjonatów motoryzacji TVN Turbo oraz Discovery! W ofercie znajdą się zarówno programy poradnikowe, dotyczące m.in. samodzielnych 

napraw, tuningu, wyboru i zakupu auta, jak i rozrywkowe (off-road, nietypowe auta, wyścigi, nowinki ze świata motoryzacji). Już tej 

jesieni wszystko, co chcecie wiedzieć o motoryzacji, znajdzie się w player.pl!



Eurosport Player to jedyny sportowy serwis OTT o zasięgu paneuropejskim. Uruchomiona w 2008 roku usługa, 

oferująca dostęp do najważniejszych sportowych wydarzeń na żywo i na żądanie, dostępna jest obecnie na 52 

rynkach w 20 wersjach językowych. Eurosport Player dostępny jest w każdym miejscu i o każdej porze przez stronę 

eurosportplayer.pl oraz na smartfonach, tabletach, Apple TV i Chromecast na iOS za pośrednictwem aplikacji. 

Serwis daje użytkownikom dostęp do transmisji na żywo z anten Eurosportu, bogatej biblioteki wideo na żądanie, 

a także wielu dodatkowych kanałów.

Eurosport Player jest jedynym miejscem, w którym fani sportu mogą zobaczyć każdą sekundę zimowych i letnich igrzysk olimpijskich. 

Tylko w Eurosport Playerze widzowie mogą wybrać transmisje z każdego kortu podczas wielkoszlemowych turniejów Australian Open, 

Roland-Garros i US Open. Mają dostęp do nieprzerywanych reklamami relacji na żywo z Tour de France i możliwość wyboru dowolnej 

kamery, z której chcą obserwować wyścig.

W usłudze dostępne są tysiące godzin transmisji na żywo z wszystkich najważniejszych wyścigów kolarskich, prestiżowych 

turniejów snookerowych, meczów piłkarskiego Pucharu Niemiec, zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich, biathlonie, biegach 

narciarskich, kombinacji norweskiej, narciarstwie alpejskim, a także imprez mistrzowskich w tych dyscyplinach. W bogatej ofercie 

znajdują się również sporty motorowe, na czele z dynamicznie rozwijającą się Formułą E, oraz żużlowymi mistrzostwami Europy 

i mistrzostwami świata U21.





Discovery Life debiutuje na ekranach telewizorów w odświeżonej formule! To jedyny polski kanał 

poświęcony tematyce zdrowotnej. Jest tworzony z myślą o ludziach, którym zależy na świadomym i zdrowym 

stylu życia. To niezwykłe źródło informacji i inspiracji dla widzów zainteresowanych medycyną oraz nowinkami ze 

świata urody. Dzięki Discovery Life dbałość o zdrowie staje się pasją i naturalną częścią stylu bycia całej rodziny. 

W swoich programach rozwieje wszelkie medyczne mity i przedstawi niezwykłe historie ludzi mierzących 

się z najdziwniejszymi, często trudnymi przypadłościami. Widzowie zobaczą też lekarzy dokonujących 

cudów oraz zapoznają się z gadżetami ułatwiającymi pełnowymiarową troskę o dobrą kondycję. 

Ambasadorkami kanału są Ewa Drzyzga i Agata Młynarska. Zdrowie jest dla nas najważniejsze!

BEZ TABU
NIEDZIELA, 13:50, OD 25 SIERPNIA



Czy wiesz, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie? Jak wyleczyć się z uzależnienia od gier komputerowych? Ile procent 

ludzi w naszym kraju decyduje się na randki w sieci i dlaczego? Jakie są najnowocześniejsze metody leczenia raka piersi? Już 

na jesieni Agata Młynarska poszuka odpowiedzi na te pytania w nowym cyklu dokumentów, które będą koncentrowały się na ważnych 

i bieżących tematach społecznych. W kolejnych odcinkach eksperci i specjaliści z różnych dziedzin wesprą ambasadorkę Discovery Life swoją 

wiedzą i doświadczeniem. W programie znajdą się nie tylko fachowe analizy, ale też konkretne porady. Zapraszamy do rozmów „Bez tabu”!

RAPORT LIFE
OD WRZEŚNIA

Jakie są najbardziej zaskakujące odkrycia w dziedzinie medycyny? Na czym polega działanie innowacyjnych urządzeń medycznych? W jaki sposób 

przeprowadza się rewolucyjne operacje? Każdy odcinek programu „Raport Life” to kilkanaście gorących newsów i felietonów na temat różnych 

zagadnień zdrowotnych. To nie wszystko! Naukowcy i lekarze zaprezentują też najnowsze sposoby walki z chorobami. Dzięki unikatowej 

serii widzowie poznają polskich i światowych specjalistów oraz ich skuteczne metody przeciwdziałania zdrowotnym problemom. Cykl 

poprowadzi ambasadorka kanału Discovery Life – Ewa Drzyzga.

KLINIKA BEZ TAJEMNIC
CZWARTEK, 21:50, OD 22 SIERPNIA

Każdego dnia specjaliści z Kliniki Ambroziak mierzą się z fascynującymi i trudnymi przypadkami medycznymi. W nowym programie Discovery Life 

odsłonią przed widzami tajniki swojej pracy! Tylko w tej serii będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądają kulisy życia doktora Marcina Ambroziaka, 

„pierwszej damy kliniki” – Joanny Ambroziak oraz pozostałych członków personelu medycznego. Kamery pokażą ich w codziennych 

sytuacjach – zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Zajrzymy do gabinetów lekarskich, podpatrzymy jak wyglądają zabiegi i poznamy 

historie pacjentów kliniki. Wśród nich pojawią się także osoby znane z pierwszych stron gazet i gwiazdy Instagrama. Zapraszamy 

do wspólnego odkrywania „Tajemnic Kliniki Ambroziak”!



KLINIKA NATURALNEGO PIĘKNA
OD PAŹDZIERNIKA

Jest wiele powodów, dla których osoby zmagające się z ogromnymi kompleksami dotyczącymi wyglądu nie decydują się na zmianę. Ich 

bliscy postanowili im pomóc. W tajemnicy zgłosili ich do nowego programu Discovery Life! Specjaliści Kliniki Miracki zrobią wszystko, żeby 

bohaterowie odcinków poczuli się dobrze w swojej skórze. W premierowej serii zobaczymy każdy etap ich metamorfozy. Czy uda się przywrócić 

uśmiech na ich twarzach? W „Klinice naturalnego piękna” nie ma rzeczy niemożliwych!

IN VITRO – NAUKA CZY CUD?
OD LISTOPADA

Z problemem niepłodności zmaga się co piąta para w Polsce. Dla wielu osób, które pragną zostać rodzicami, często jedyną szansą na posiadanie 

potomstwa jest metoda in vitro. Na czym dokładnie polega cały proces? Jak wygląda przygotowanie? Ile trwa? Pora obalić wszystkie mity! 

Program dokumentalny „In vitro – nauka czy cud?” dostarczy widzom pełnej i rzetelnej wiedzy na ten temat. Prowadząca Małgorzata Rozenek-

Majdan – mama i autorka książki „In vitro. Rozmowy intymne” – porozmawia również z parami, które opowiedzą jej o swoich doświadczeniach.



ŚWIEŻE KOSMETYKI
OD WRZEŚNIA

W świecie pełnym chemii coraz więcej ludzi zaczyna tęsknić za naturą – jedzeniem bez konserwantów, życiem bez stresu, powietrzem 

bez smogu czy kosmetykami bez szkodliwych składników. W nowym cyklu Discovery Life pokażemy widzom jak żyć szczęśliwiej, zdrowiej 

i dłużej zachować młodość. Co to są świeże kosmetyki? Czym różnią się od tych naturalnych? Co zrobić, by najlepiej dobrać sposób 

pielęgnacji do swojej skóry? Przewodniczką po świecie naturalnego piękna będzie Marzena Jarczak!

DZIEŃ DOBRY ZDROWIE
PIĄTEK, 7:20, OD 23 SIERPNIA

„Dzień dobry zdrowie” to cykl poświęcony tematom dotyczącym szeroko pojętego zdrowia oraz psychologii. W jednym programie przedstawimy 

nowinki ze świata medycyny, fakty i mity o dietach, a także zaproponujemy proste, domowe sposoby na różnego rodzaju schorzenia i dolegliwości. 

Widzowie poznają opinie ekspertów oraz historie bohaterów, którzy podzielą się z nimi własnymi doświadczeniami. Program składa się 

z fragmentów najciekawszych felietonów „Dzień Dobry TVN”.





Animal Planet przybliża ludziom fascynujący świat zwierząt, zapraszając do odkrywania go z dziecięcą radością 

i ciekawością. Codziennie miliony fanów mają okazję stanąć oko w oko z dotąd nieznanymi gatunkami ssaków, 

płazów i ptaków. W świat dziewiczych zakątków, dzikiej przyrody, z dala od zgiełku i tłumu zabiorą nas 

ludzie, którzy postanowili poświęcić swoje życie ratowaniu środowiska i pomocy zwierzętom. Animal Planet 

to prawdziwe historie na styku matki natury i człowieka.

CZTERY KĄTY, CZTERY ŁAPY
PONIEDZIAŁEK, 22:00, OD 19 SIERPNIA

Jesienią zapraszamy na drugi sezon znanego już widzom programu „Cztery kąty, cztery łapy”. Projektant i miłośnik zwierząt Antonio Ballatore 

służy swoimi wizjonerskimi pomysłami właścicielom czworonogów. Przekształca ponure, ciasne domy i tereny zewnętrzne w funkcjonalne, 

stylowe przestrzenie, w których ludzie i zwierzęta czują się dobrze. Antonio uwielbia projektować i kocha zwierzęta, dlatego zawsze 

robi wszystko, aby pomóc swoim klientom: tym dwunożnym i tym czworonożnym.



ZOO W SAN DIEGO
WTOREK, 21:00, OD 29 PAŹDZIERNIKA

Seria ukazuje działalność organizacji San Diego Zoo Global od kulis. Jej misją jest nie tylko ratowanie ginących gatunków zwierząt, ale 

i zaszczepianie w ludziach miłości do świata przyrody. Autorzy programu zabiorą nas w samo centrum akcji. Zobaczymy z bliska pandy, żyrafy, 

koale, słonie, pumy, małe gepardy i stado strusi, znane jako „Spice Girls”. Weźmiemy także udział w piątych urodzinach gorylicy Joanne. 

Naszymi przewodnikami po świecie zwierząt będą ich opiekunowie i lekarze weterynarii, pracujący w ogrodach zoologicznych.

IRWINOWIE – NASTĘPNE POKOLENIE
NIEDZIELA, 21:00, OD 6 PAŹDZIERNIKA

Nie zabraknie emocjonujących przygód wprost ze świata dzikich zwierząt i kulisów weterynarii w najlepszym wydaniu. W październiku na antenę 

powróci doskonale znana widzom rodzina Irwinów, której życie skoncentrowane jest wokół dzikich zwierząt i ochrony środowiska. Terri, 

Bindi i Robert kontynuują misję Steve’a Irwina, pracując na rzecz australijskiego zoo. Seria „Irwinowie – następne pokolenie” pomaga szerzyć 

wizję ochrony przyrody stworzoną przez Steve’a i zachęca ludzi do zmiany.

KRÓLOWA PSICH SERC
PIĄTEK, 21:00, OD 15 LISTOPADA

Z radością i pasją większą niż życie, Amanda Giese ratuje zwierzęta żyjące na obrzeżach Waszyngtonu, będące w pozornie beznadziejnej 

sytuacji. Koncentruje się przede wszystkim na psach, z których inni zrezygnowali. Amandę wspierają jej dzieci, Jade i Beast, oraz partner Gary. 

Rodzina dba o czworonogi w potrzebie, pomaga im znaleźć dom, na który zasługują. Tam, gdzie inni widzą psa, dla którego nie ma nadziei, 

Amanda widzi stworzenie pełne miłości, które potrzebuje jej pomocy.

Animal Planet od 15 lipca ma nowe logo oraz oprawę graficzną. Nowa identyfikacja wizualna Animal Planet wynika z globalnej strategii przyjętej 

w 2018 roku i jest wprowadzana etapami na całym świecie.





TVN24 jest pierwszym całodobowym kanałem informacyjno-publicystycznym w Polsce. Najwyższe standardy 

dziennikarskie oraz rzetelne i wiarygodne informacje to wizytówka tej stacji. Niesłabnąca popularność i zaufanie, 

którym TVN24 obdarzają widzowie, potwierdza pozycja lidera oglądalności wśród stacji informacyjnych w Polsce.

Szybki i wielowymiarowy opis tego, co właśnie dzieje się na świecie, możliwy jest dzięki zespołowi profesjonalistów, pracującemu przy 

codziennych produkcjach kanału. Od lat ze stacją związani są  profesjonalni i doświadczeni dziennikarze, m.in. Justyna Pochanke, Monika Olejnik, 

Katarzyna Kolenda-Zaleska, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz, Andrzej Morozowski, Tomasz Sianecki i Konrad Piasecki. W strukturze 

TVN24 istotną rolę pełnią także zagraniczni korespondenci, dzięki którym przekazywane są najważniejsze wiadomości z całego świata. 

Codzienną ramówkę kanału dopełniają magazyny, takie jak: „Fakty w południe”, „Fakty po Faktach”, „Kropka nad i”, „Piaskiem po oczach”, 

„Tak jest”, „Czarno na białym”, „Polska i świat”, „Dzień po dniu”, „Rozmowa Piaseckiego” czy „Szkło kontaktowe”.





TVN24 BiS to druga stacja wchodząca w skład portfolio informacyjnego TVN Discovery Polska. Kanał ten 

oferuje treści związane ze światem finansowo-biznesowym, podejmuje również tematykę międzynarodową. 

To doskonałe źródło wiedzy dla widzów, których interesuje globalna gospodarka.

Oferta stacji stanowi rozszerzenie i uzupełnienie programów przygotowywanych w TVN24. Przekazuje najświeższe i najważniejsze 

informacje z rynków polskich i zagranicznych, bieżące wiadomości oraz analizy i komentarze ekspertów. Kanał kierowany jest 

do widzów zainteresowanych światowymi finansami i międzynarodowymi wydarzeniami. Ważne miejsce w codziennej ramówce TVN24 BiS 

zajmują magazyny: „Biznes dla ludzi”, „Bilans” oraz „Pokaż nam świat”.





TVN24 GO to innowacyjna platforma, dająca dostęp do dwóch najbardziej opiniotwórczych stacji newsowych 

w kraju – TVN24 i TVN24 BiS, a także dodatkowych transmisji live oraz bogatej biblioteki programów informacyjnych 

i publicystycznych na żądanie. TVN24 GO stwarza wolność wyboru miejsca, czasu i ekranu. To pierwsze 

tego typu rozwiązanie w Europie.

Serwis TVN24 GO wystartował pod koniec maja w wersji BETA. Przez ostatnie miesiące jest nieustannie testowany i udoskonalany. Jest 

także sukcesywnie rozbudowywany o atrakcyjne treści programowe. Obecnie oferuje dostęp do dwóch kanałów newsowych na żywo, pełnej 

biblioteki programów i magazynów publicystycznych Grupy TVN Discovery Polska oraz dodatkowych transmisji z najważniejszych wydarzeń 

w Polsce i na świecie (GO1 i GO2). Stanowi nowatorskie rozwiązanie stworzone wyłącznie na potrzeby platformy. W przyszłości TVN24 

GO będzie oferować także możliwość personalizacji – dobór materiałów dopasowanych do zainteresowań użytkowników oraz przypisane im 

powiadomienia/alerty.

TVN24 GO już teraz cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Z serwisu można korzystać zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, 

jak i w formie aplikacji na urządzenia mobilne (tablety i smartfony) oraz Smart TV. Nie ma konieczności zawierania długoterminowych 

umów i zobowiązań – użytkownicy mogą skorzystać z trzech rodzajów pakietów: dostęp na 1 dzień, na 30 dni oraz na 365 dni. Ceny 

pakietów w okresie promocyjnym, czyli w trakcie funkcjonowania wersji BETA, zaczynają się już od 10 PLN.





Discovery Science bada, analizuje i wyciąga wnioski. Kanał porusza naukowe tematy i wyjaśnia to, co niezrozumiałe. 

Tej jesieni stacja po raz kolejny zabiera widzów w podróż w czasie – zarówno w przyszłość, jak i przeszłość – 

szukając odpowiedzi na nurtujące ludzkość pytania.

Już we wrześniu stacja pokaże serię „Kawał wiedzy”, w której znany amerykański aktor Johnny Galecki pokaże jak płatać ekstrawaganckie 

figle i psikusy, wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowe. Razem z Tamarą Robertson i Jasonem Latimerem oraz zespołem sprytnych 

i pomysłowych badaczy będą korzystać z nowatorskich odkryć z dziedziny chemii, fizyki i inżynierii.

Stacja zaprasza także na program „Być jak da Vinci”. Zespół pracowników budowlanych, inżynierów i historyków podejmie odważną 

próbę zrealizowania niezwykle nowatorskich projektów Leonarda da Vinci. Czy uda im się zbudować maszyny z materiałów dostępnych 

jedynie w czasach legendarnego wizjonera? Tej jesieni widzowie będę mogli śledzić także nowy sezon znanej i lubianej serii „Jak 

działa wszechświat?”. Człowiek potrafi już podróżować w kosmos i dysponuje coraz doskonalszą aparaturą badawczą, jednak wszechświat 

nadal stanowi dla niego wielką tajemnicę. Autorzy nadal szukają odpowiedzi na zasadnicze pytania: czym jest, jaki był jego początek i kiedy 

nastąpił? Opierając się na powszechnie przyjętej przez naukowców teorii Wielkiego Wybuchu, cofają się aż do pierwszych chwil jego istnienia.





Discovery Historia to stacja dla tych, którzy lubią wiedzieć więcej i wyrabiać sobie własną opinię 

na temat wydarzeń historycznych. Fascynujące, najwyższej jakości, bezstronne dokumenty przenoszą 

widzów do świata przełomowych wydarzeń z przeszłości. Programy Discovery Historia bardzo często zawierają 

unikalne materiały archiwalne.

Jesienią na antenie zobaczymy między innymi serię dokumentalną „Ludzie Hitlera”, w której historyk James Ellis sprawdza gdzie i w jakich 

warunkach wychowywali się nazistowscy przywódcy. Czy wydarzenia z ich dzieciństwa mogły mieć wpływ na ich późniejsze wybory 

i światopogląd? Stacja pokaże również „Zwarte szeregi, czyli z archiwum Czołówki”. Ośrodek produkcji filmowej „Czołówka” powstał, by 

dokumentować marsz polskiej armii na Berlin. W programie będzie można zobaczyć najciekawsze materiały wytwórni, w której po II wojnie 

światowej tworzono Polską Kronikę Filmową i dziesiątki filmów propagandowych. Jesienią swoją premierę w Discovery Historia będzie 

miała również seria „Śladami Wikingów”. Czy to prawda, że ci budzący postrach wojownicy wylądowali na wybrzeżach dzisiejszych 

Stanów Zjednoczonych 500 lat przed Krzysztofem Kolumbem? Nie zabraknie również bardzo popularnej wśród widzów serii o kulisach 

handlu antykami. W programie „Łowcy staroci” jeden z najlepszych sprzedawców w Wielkiej Brytanii, Drew Pritchard, przemierzy cały kraj 

w poszukiwaniu unikatowych przedmiotów, które będzie mógł odrestaurować i na nich zarobić.





DTX to idealny kanał dla widzów, którzy lubią motoryzację, rozrywkę i relaks przed telewizorem. Stacja daje 

wgląd w fascynujący męski świat aut, dużych i małych gadżetów oraz ekstremalnych sytuacji.

Jesienią na antenie zobaczymy jednak, że motoryzacja to hobby zarezerwowane nie tylko dla mężczyzn. „Ekspertki z warsztatu” 

to Rachel de Barros, Christy Lee i Bogi, pasjonatki motoryzacji, które swoją wiedzą i doświadczeniem dorównują mężczyznom. W każdym 

odcinku tej wciągającej serii panie zrealizują projekt, którego nie powstydziliby się ich koledzy po fachu! Dziewczyny przeprowadzą 

remont repliki samochodu Auburn Speedster, zajmą się też starym autem Buick Gran Sport oraz zmodyfikują dwa Chevrolety 

dla miejscowego automobilklubu. DTX odwiedzi także warsztat Nichols Paint & Fab, gdzie słynny Justin Nichols wraz z przyjacielem 

Nickiem i ekipą mechaników tworzą jedne z najbardziej nowatorskich pojazdów na świecie. W drugiej serii „Oldskulowych pojazdów” 

umiejętności Nicholsa i jego zespołu zostaną wystawione na ciężką próbę. W warsztacie pojawi się bowiem klient, który będzie chciał 

zmienić swojego Forda Mustanga z 1990 roku w samochód wyścigowy. Na antenie pojawi się również 6. sezon programu „Auto-naprawy”. 

Dynamiczni Lou Santiago oraz Jared Zimmerman pokażą, jak poradzić sobie z najpopularniejszymi usterkami samochodowymi oraz skutecznie 

poprawić osiągi swojej ulubionej bryki. W tym sezonie na warsztat pójdą m.in. Dodge Viper oraz amerykański klasyk lat 60. – Lincoln 

Continental.





ID zaprasza widzów do tajemniczego świata zbrodni, oferując trzymające w napięciu programy kryminalne. 

Intrygujące, dramatyczne i autentyczne historie oraz ich dogłębna analiza angażują widzów i dostarczają 

im mocnych wrażeń. Stacja zagłębia się w tajniki kryminologii, pokazuje pracę detektywów śledczych 

oraz przedstawia relacje rodzin i przyjaciół ofiar.

Tej jesieni ID zaprasza na trzy nowe programy – „Seryjny morderca: zło wcielone”, „Naznaczeni morderstwem” oraz „Brzemię zbrodni”. 

Todd Kohlhepp został skazany za zamordowanie siedmiu osób w Południowej Karolinie w latach 2003 – 2016. Niedawno światło dzienne 

ujrzały doniesienia o kolejnych ofiarach. Dziennikarz śledczy stara się dotrzeć do prawdy o tym seryjnym mordercy w programie „Seryj-

ny morderca: zło wcielone”. W porywającej serii „Naznaczeni morderstwem” świadkowie i rodziny ofiar okrutnych przestępstw znajdują 

w sobie odwagę, aby opowiedzieć pod przysięgą o swoich rozdzierających serce doświadczeniach. „Brzemię zbrodni” to program, który 

pokazuje, że trauma psychologiczna związana z odebraniem komuś życia trwa przez wiele lat. Często jednak najbardziej obciążeni tym 

doświadczeniem nie są ci, którzy faktycznie pociągnęli za spust, a osoby postronne, które czują, że mogły wpłynąć na bieg wydarzeń.



Dziękujemy


	tvn-z
	tvn7-z
	ttv-z
	metro-z
	player-z
	trubo-z
	fabula-z
	style-z
	discovery-z
	travel-z
	tlc-z
	hgtv-z
	food-z
	eurosport-z
	motor-z
	life-z
	animal-z
	tvn24-z
	tvnbis-z
	tvn24go-z
	science-z
	history-z
	dtx-z
	id-z
	menu

	Przycisk 2: 
	Przycisk 7: 
	tvn-btn: 
	Przycisk 5: 
	Przycisk 6: 
	Przycisk 8: 
	Przycisk 9: 
	Przycisk 10: 
	Przycisk 11: 
	Przycisk 12: 
	Przycisk 13: 
	Przycisk 14: 
	Przycisk 15: 
	Przycisk 16: 
	Przycisk 17: 
	Przycisk 18: 
	Przycisk 20: 
	Przycisk 21: 
	Przycisk 22: 
	Przycisk 23: 
	Przycisk 24: 
	Przycisk 25: 
	Przycisk 26: 
	Przycisk 27: 
	Przycisk 28: 


