




Szanowni Państwo!

W tym sezonie naszym hasłem wciąż pozostają słowa „Chcemy więcej”. Tym razem nie odnoszą się one jednak do 

kolejnych 20 lat, ale do widzów. Zależy nam na tym, aby TVN łączył ludzi – rodziny, znajomych, przyjaciół i sąsiadów. 

Chcemy dostarczać Państwu fantastycznej rozrywki i sprawiać, że czas spędzony w gronie najbliższych będzie 

wyjątkowy. Wierzę, że telewizja to miejsce, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Bo telewizja to emocje, 

a emocje łączą ludzi w każdym wieku.

Przez ostatnich kilka miesięcy skrupulatnie obserwowaliśmy światowe trendy na rynku telewizyjnym, pracując 

jednocześnie nad autorskimi pomysłami. Naszym celem jest to, aby każda oferta programowa TVN, którą Państwu 

przedstawiamy, była na jak najwyższym poziomie, dopracowana w najmniejszym szczególe. Poprzeczka ustawiona jest 

bardzo wysoko, a my nie chodzimy drogą na skróty.

Największą nowością wiosennego sezonu jest prowadzona przez Filipa Chajzera „Hipnoza”. To program oparty 

na formacie BBC, który przykuł naszą uwagę już kilka miesięcy temu. Dlaczego? Dawno nie widzieliśmy tak 

nieprzewidywalnej produkcji, która zaraża śmiechem i zabawą wszystkich, którzy ją oglądają. To pierwsze telewizyjne 

show, którego uczestnicy są poddawani hipnozie. Dzięki temu proste zadania, jakie mają do wykonania, nabierają 

zupełnie innego znaczenia. 

Nowy sezon to także premierowe odcinki „Diagnozy”. Wiemy, że widzowie pokochali Maję Ostaszewską oraz Adama 

Woronowicza. Widzimy ich ogromne zaangażowanie w ten serial nie tylko na podstawie wyników oglądalności, ale 

również w dyskusji w mediach społecznościowych. Wiosenne odcinki dostarczą wielu emocji, bo serialowy Artman nie 

do końca będzie potrafił pogodzić się ze swoim losem...

W tej ramówce mamy jeszcze jedną parę, która warta jest ogromnej uwagi – Małgorzatę Rozenek-Majdan oraz Radosława 

Majdana, czyli program „Iron Majdan”. Dziesięć najlepszych miejsc i niezapomnianych wyzwań, które czasem będą 

mrozić krew w żyłach, to prawdziwy test dla tego małżeństwa. Nasza kamera towarzyszy im we wszystkich podróżach 

non stop. W poniedziałkowe wieczory antena TVN będzie wypełniona emocjami. A do słynnych już słów „nie mów do 

mnie teraz” szybko dołączą kolejne powiedzenia...  

Nowa oferta programowa TVN na nadchodzące miesiące to także „Agent-Gwiazdy”, roześmiane i niezwykle 

utalentowane kulinarnie dzieci z „MasterChefa Juniora” oraz kolejna odsłona „Drugiej szansy”. Mam nadzieję, 

że przygotowane przez nas programy dostarczą Państwu niezapomnianych emocji. 

Z poważaniem 

Edward Miszczak

Dyrektor Programowy Grupy TVN



HIPNOZA
W sobotnie wieczory TVN szykuje doskonałą porcję rozrywki, która najwięcej radości 
dostarczy oglądana w szerokim gronie i udowodni, że śmiech bywa zaraźliwy. 
Charyzmatyczny Filip Chajzer zabierze przyjaciół, rodziny, sąsiadów oraz znajomych 
w niezwykły świat „Hipnozy”! Proste czynności nabiorą w nim zupełnie innego znaczenia 
i sprawią, że w sobotę o godzinie 20:00 uśmiech nie będzie nikomu schodził z twarzy...

Filip Chajzer zaprasza na wyjątkowy program! Każdy jego odcinek będzie 

nieprzewidywalny, bo wszyscy uczestnicy zostaną wprowadzeni w stan hipnozy. Po raz 

pierwszy w historii polskiej telewizji widzowie zobaczą więc rozrywkę w zupełnie nowym 

wydaniu, poznając jednocześnie zaskakujące możliwości ludzkiego umysłu. „Hipnoza” 

to produkcja, która zaskoczy i rozbawi, a najwięcej pozytywnych emocji dostarczy oglądana 

w towarzystwie innych osób. 

„Jesteś przekonany, że…” – tymi słowami Artur Makieła, certyfikowany hipnotyzer należący 

do British Association of Hypnotherapy, rozpocznie jedyną w swoim rodzaju zabawę z dużą 

dawką humoru i śmiechu. Pięcioosobowa drużyna będzie rywalizować o nagrodę pieniężną, 

wykonując określone, pozornie proste zadania. Ich realizację pokrzyżuje jednak hipnoza. 

Jak bowiem skupić się na zadaniu, kiedy jedna z uczestniczek jest przekonana o głębokiej 

miłości do prowadzącego, który za moment poprosi ją o rękę? Co zrobi mężczyzna, który 

uwierzy, że jest światowej klasy śpiewakiem? W programie pojawi się także uczestnik 

pewny tego, że jest Patrickiem Swayze i znalazł swoją Demi Moore…

Wszyscy bohaterowie nowej produkcji wybierani są na podstawie kilkupoziomowych 

testów podatności na hipnozę. Program oparty jest na brytyjskim formacie BBC „You are 

back in the room”, który w Wielkiej Brytanii przyciągnął przed telewizory ponad 5 milionów 

osób. Z podobnym sukcesem podbił serca widzów z Australii, Francji, Holandii, Słowenii, 

Kolumbii, USA oraz Nowej Zelandii. „Hipnoza” realizowana jest przez firmę ATM Grupa 

z udziałem publiczności.

SOBOTA, 20:00

OD 3 MARCA 

NOWOŚĆ



PONIEDZIAŁEK, 22:30 

OD 5 MARCA IRON MAJDAN
Tej wiosny najgorętsza para polskiego show-biznesu: Małgorzata Rozenek-Majdan 
i Radosław Majdan wyruszą w niezwykłą podróż dookoła świata. Będzie to 
najbardziej nieprzewidywalne, niesamowite oraz niezapomniane doświadczenie 
w ich życiu. Ale małżeństwo to gra zespołowa. Jak Małgosia i Radek się w niej 
odnajdą? Czy rzeczywiście zrobią dla siebie wszystko?

Są miejsca, których nie znajdziesz w przewodnikach. Są ludzie, o których nie przeczytasz 

w książkach, i wyzwania, których nikt wcześniej nie podjął. Na mapie podróżniczej 

Małgosi i Radka Majdanów znalazło się dziesięć najlepszych i najciekawszych destynacji.

Przez ostatnie miesiące budzący wiele emocji „secret project” stał się ich codziennym 

życiem. Jego reguły są bardzo proste – cel podróży poznają w ostatniej chwili, a zadania 

do wykonania dopiero po przybyciu na miejsce. Od tego momentu nie ma już odwrotu. 

Zdani sami na siebie będą musieli odnaleźć się w nowej sytuacji. Każde wyzwanie to test 

na determinację, wytrzymałość, cierpliwość, odwagę, spryt oraz wzajemne zaufanie. 

Gala wrestlingu w Las Vegas, ucieczka z bezludnej wyspy, walka z ogniem to tylko 

niektóre z szalonych wyzwań, których podjęli się „Iron Majdan”. Czy uda im się zrealizować 

wszystkie zadania? Czy przezwyciężą strach i przekroczą swoje granice? Jak wiele dla 

siebie zrobią i czy rzeczywiście łączy ich „żelazne” uczucie? 

NOWOŚĆ



WTOREK, 21:30 

OD 20 LUTEGO DIAGNOZA
Wtorkowe wieczory będą należeć do „Diagnozy” – serialu, który w poprzedniej ramówce 
przyciągnął przed telewizory ponad 2 miliony widzów. Jan (Adam Woronowicz), 
wielki przegrany premierowej serii, szybko stanie na nogi. Czy będzie chciał zemścić 
się na Annie (Maja Ostaszewska), czy może zrezygnuje z odwetu dla dobra dzieci? 
Na ekranie pojawią się także intrygujące postaci – Gustaw (Łukasz Simlat) oraz Oliwier 
(Jan Englert). Każdy z tych mężczyzn rzuci nowe światło na przeszłość oraz związek 
Leśniewskiej i Artmana, niegdyś dwójki tak zakochanych w sobie ludzi, dziś zaciekłych 
wrogów. Jakie jeszcze tajemnice skrywa historia głównej bohaterki i Jana? Kto tak 
naprawdę jest czarnym charakterem? 

Poprzedni sezon „Diagnozy” zakończył się wielkim triumfem Anny oraz bolesną porażką 

Jana. Po wypadku i utracie pamięci, zdeterminowanej Leśniewskiej udało się odbudować 

swoje życie na nowo – wygrała trudną batalię sądową z Artmanem, odzyskała ukochane 

dzieci, zaczęła spotykać się z Michałem, a także powróciła do zawodu lekarza. Wszystko 

potoczyło się zgodnie z jej oczekiwaniami. Ale czy rzeczywiście może odetchnąć z ulgą? 

Czy urażona ambicja i zdeptane męskie ego Jana pozwolą jej beztrosko cieszyć się 

odzyskanym życiem? Była partnerka stała się największym wrogiem Artmana. Do czego 

będzie gotów posunąć się przegrany mężczyzna, aby się na niej zemścić?

W nowych odcinkach poznamy także dalsze losy pozostałych bohaterów serialu. Piotr 

Sadzik zostanie po raz piąty ojcem. Czy urodzi mu się długo wyczekiwany syn? Wanda, 

jako typowa Ślązaczka z wielodzietnej rodziny, również będzie marzyła o dziecku. Niestety, 

pogrążony w depresji mąż nie podzieli jej pragnień. Duże zmiany czekają doktor Kaletę. 

Matczyna nadopiekuńczość popsuje jej relacje z synem, Kacprem. Chłopak odsunie się od 

Marii. Równocześnie w życiu ordynator pojawi się mężczyzna, Karol (Wojciech Zieliński), 

który spowoduje, że jej kariera i pozycja zawisną na włosku... Dagmara, aby wspiąć 

się wyżej w szpitalnej hierarchii oraz osiągnąć zawodowy sukces, wda się w romans. 

Natomiast jej konkurent na oddziale chirurgii, Rafał, zupełnie nie będzie mógł skupić się 

na pracy. Podczas jednego z dyżurów pozna Jagnę. Czy przypadkowe spotkanie przerodzi 

się w wielką miłość? Kaja oraz Tomek zostaną parą, jednak Szewczyk nie będzie potrafiła 

zapomnieć o Michale. Jak ta sytuacja wpłynie na relacje między braćmi? Zaskakująca 

historia miłosna wydarzy się także w życiu anestezjolog Olgi, która nieoczekiwanie zbliży 

się do Agnieszki. Czy Bujak będzie miała na tyle odwagi, by przyznać się przed sobą, że to 

może być coś więcej niż przyjaźń?

Wiosenna „Diagnoza” to także nowa zagadka kryminalna. Dzięki Janowi, rybnicki szpital 

stanie się ośrodkiem badań nad lekiem na endometriozę. Prestiżowy projekt, finansowany 

przez międzynarodowy koncern farmaceutyczny, to duże wyróżnienie dla placówki. 

Niestety, tam gdzie w grę wchodzą olbrzymie pieniądze, nie wszyscy grają uczciwie…



DRUGA SZANSAPONIEDZIAŁEK, 21:30 

OD 5 MARCA

W wiosennych odcinkach jednego z najpopularniejszych seriali TVN pojawią się także nowe twarze. 
Kamila Baar-Kochańska, Karolina Gorczyca, Aleksandra Popławska, Agnieszka Żulewska, Marcin Bosak 
czy Jacek Poniedziałek to aktorzy, którzy dołączą do doskonale znanej już widzom obsady.

Po wielu trudach i dramatycznych przejściach, które spotkały Monikę Borecką, wydaje się, że życie głównej 

bohaterki wreszcie wraca na właściwe tory. Relacja z Piotrem (Michał Żurawski) rozwija się coraz lepiej, dając okazję 

do stworzenia wymarzonej i kochającej się rodziny. Od adopcji Zośki parę dzieli już tylko kilka kroków. Sprawy zawodowe 

także nabierają tempa. Borecka otrzymuje nową propozycję pracy i zostaje redaktor naczelną magazynu dla kobiet. Czy 

można chcieć czegoś więcej? 

Niestety niespodziewane wydarzenie spowoduje, że idealna praca zacznie być koszmarem. Monika znajdzie się 

w samym środku skandalu obyczajowego w dużym koncernie medialnym. Na jaw wyjdą mroczne sekrety oraz kłamstwa 

jej nowych współpracowników. Borecka będzie musiała skonfrontować się z wykorzystywaniem pozycji władzy przez 

mężczyzn zajmujących najwyższe stanowiska w firmie. Jak poradzi sobie w tej trudnej sytuacji? Czy wystarczy jej siły 

oraz determinacji, aby zburzyć mur milczenia i stać się wzorem dla innych kobiet?

Już pierwsze minuty nowego sezonu „Drugiej szansy” dostarczą widzom wielkich 
emocji oraz intrygującej zagadki. Jedno wydarzenie spowoduje, że Monika Borecka 
(Małgorzata Kożuchowska) będzie musiała zmierzyć się z problemem, który choć 
dotyka wielu kobiet, to wciąż pozostaje tematem tabu. Czy główna bohaterka będzie 
gotowa, by samotnie stanąć do walki z tajemniczym przeciwnikiem?  



ŚRODA, 21:30 

OD 21 LUTEGO AGENT – GWIAZDY
Do Azji wyruszyło 14 uczestników. Wśród nich jest jedna osoba, która będzie starała 
się pokrzyżować tę podróż – Agent. Wygra ten, kto dobrze wytypuje jego tożsamość. 
Im wcześniej to zrobi, tym większa będzie jego szansa na wygranie trzeciej edycji 
programu „Agent – Gwiazdy”.

W nowym sezonie widzowie zobaczą: Karolinę Ferenstein-Kraśko, Annę Lucińską, Ilonę 

Ostrowską, Annę „Whatannawears” Skurę, Maję Włoszczowską, Julię Wróblewską, 

Beniamina Andrzejewskiego, Ryszarda „Peja” Andrzejewskiego, Victora Borsuka, 

Tomasza Ciachorowskiego, Jana Kuronia, Michała Mikołajczaka, Macieja Myszkowskiego 

oraz Piotra Świerczewskiego. Uczestnikom towarzyszyć będzie Kinga Rusin, która 

w każdym z 12 odcinków przydzieli im rozmaite zadania. Będą one wymagały nie tylko 

dużej sprawności fizycznej, ale także sprytu i inteligencji. 

Spacer na wysokości ponad 300 metrów nad poziomem morza, konwersacje po chińsku 

na ulicach Hongkongu, poszukiwanie wskazówek pośród tysiąca oblicz Buddy czy 

odczytywanie kodu do sejfu w trakcie laserowego pokazu świateł to tylko niektóre z nich. 

Wytrawni gracze, którym uda się dotrzeć na rajską wyspę Bali, będą musieli zmierzyć się 

z duchami, oceanem, błotem, ulewnym deszczem czy własną pamięcią, która czasami 

okazuje się najbardziej zawodna. Lęk przed nieznanym, zaskakujące i nieoczywiste reguły 

gry oraz sojusze trwałe jak zamki na piasku to rzeczywistość, w której muszą odnaleźć 

się uczestnicy. Każdy z nich powinien dorównać Agentowi sprytem, przebiegłością 

i inteligencją, by dotrwać do końca tej wyczerpującej fizycznie rozgrywki. 

Program rozpocznie się w miejskiej scenerii Hongkongu, a finał rozegra w sielskich 

krajobrazach Bali. Hongkong to miejsce niezwykłe. Trójwymiarowe, wielkie miasto- 

-państwo, pełne kolorów oraz smaków, naszpikowane technologią i tradycją. Z kolei Bali 

to wyspa duchów, miłości, bogów i egzotycznych ceremonii, turystyczny raj oraz mekka 

poszukujących sensu życia. 

Czternaścioro śmiałków w różnym wieku, z różnych środowisk, o odmiennych 

doświadczeniach życiowych odważyło się stanąć do walki o miano najlepszego stratega 

i gracza. Walki przeciwko jednej osobie – Agentowi, który na każdym etapie podróży 

będzie starał się utrudniać współtowarzyszom zadania. Czy uda mu się uśpić ich 

czujność? Jak daleko będzie musiał się posunąć, aby pokrzyżować plany uczestników? 

Która gwiazda wpadnie na jego trop? Zwycięzcą zostanie ten, kto najlepiej odnajdzie się 

w sieci intryg oraz zdobędzie największą wiedzę na temat Agenta. Wysokość nagrody 

będzie zależeć od tego, jak z wyznaczonymi celami poradzi sobie cała grupa i ile pieniędzy 

uzbiera.



NIEDZIELA, 20:00

OD 4 MARCA MASTERCHEF 
JUNIOR
Już 4 marca o godzinie 20:00 do studia „MasterChefa Juniora” wbiegnie 
40 roześmianych, a przy tym niezwykle utalentowanych dzieci. Choć mają jeszcze 
nie więcej niż 13 lat, to już teraz wiedzą jedno – kochają gotować. W kuchni potrafią 
namieszać jak mało kto! Każdy z młodych kucharzy skrycie marzy o tym, aby to właśnie 
on został kolejnym „MasterChefem Juniorem”. Ale o statuetkę i uznanie Ani Starmach, 
Mateusza Gesslera oraz Michela Morana będzie walczyć tylko 14 z nich…

Zanim jednak program ruszy pełną parą, na widzów czeka wielka niespodzianka.  
W specjalnym odcinku „,MasterChef – najlepsi z najlepszych” wystąpią uczestnicy 
poprzednich edycji „MasterChefa Juniora” oraz VI edycji „MasterChefa”.

Jeden z najlepszych programów kulinarnych wraca na antenę TVN! W tym sezonie świat 

smaków i potraw będzie należał do dzieci. Czternastu najbardziej utalentowanych małych 

kucharzy, wybranych przez jury, wiosną rozpocznie swoją przygodę z „Masterchefem 

Juniorem”. Z wielką radością ruszą do kolorowej i wypełnionej po brzegi spiżarni, aby 

wybrać z niej to, co najlepsze, a swoimi kulinarnymi pomysłami zachwycić jurorów. 

Niestraszne im gotowanie, pieczenie czy przyprawianie. Doskonale wiedzą, co z czym 

połączyć i w jaki sposób podać. Swoimi umiejętnościami mogliby wpędzić w kompleksy 

niejednego z dorosłych, bo każdy z nich to nieoszlifowany, kulinarny diament. W tej edycji 

wśród zadań, z którymi będą musieli się zmierzyć, znajdą się m.in.: owoce morza, steki, 

desery, a nawet kuchnia molekularna. Oczywiście nie może zabraknąć typowo domowych 

potraw z dzieciństwa, takich jak naleśniki czy kotlety mielone.

Znakiem rozpoznawczym tego programu są nie tylko pyszne potrawy, ale także doskonała 

dawka humoru oraz liczne niespodzianki. Wizyta Huberta Urbańskiego będzie jedną z nich. 

Co połączy „MasterChefa Juniora” i „Milionerów”? Na planie pojawi się również Tomasz 

Leśniak, kucharz reprezentacji Polski oraz Łukasz Konik, szef kuchni molekularnej. 

Co mali kucharze zaserwowaliby kadrze narodowej? Odpowiedź już wiosną na 

antenie TVN. 



CODZIENNIE, 8:00 DZIEŃ DOBRY TVN
Najnowsze informacje z kraju i ze świata, ciekawe rozmowy, intrygujące historie, 
gorące tematy, a do tego dużo humoru od samego rana – tak zaczyna się poranek 
z „Dzień Dobry TVN”, który każdego postawi na nogi. Moc pozytywnej energii i jeszcze 
więcej dobrych wibracji to przepis na udany dzień.

Wiosną na antenie „Dzień Dobry TVN” pojawią się wyjątkowi goście o wielkim sercu, 

którzy swoją energią, pasją, optymizmem i chęcią do działania wspierają innych oraz im 

pomagają.  Dorota Wellman, Marcin Prokop, Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Kinga 

Rusin, Piotr Kraśko, a także Magda Mołek i Marcin Meller przedstawią widzom niezwykłe 

historie zwykłych ludzi. Ich siła czy determinacja mogą być przykładem w dążeniu do celu, 

poszukiwaniu radości i szczęścia, nawet wtedy, kiedy los nam nie sprzyja. 

Poznamy nie tylko lekarzy ratujących ludzkie życie, naukowców, urzędników, działaczy 

społecznych, którzy w wyjątkowy sposób dbają o lokalną społeczność, ale także 

zwyczajnych-niezwyczajnych ludzi z nietuzinkowym hobby czy po prostu wielkim sercem. 

Wszystkich będzie łączyć jedno – swoim działaniem oraz zachowaniem wspierają i pomagają, 

nakręcając pozostałych na coś pozytywnego. Co miesiąc najbardziej optymistyczny gość 

programu, niezwykła osobowość, inspirująca postać otrzyma wyjątkowe wyróżnienie – 

statuetkę Pozytywki.

Na wiosnę nie zabraknie ważnych, ciekawych, poruszających, kontrowersyjnych, 

a także zabawnych tematów. Będziemy rozmawiać o zdrowym żywieniu, ekologicznym 

i ekonomicznym stylu życia, zdradzimy przepisy na proste i szybkie dania. Zajrzymy za 

kulisy najważniejszych wydarzeń kulturalnych, porozmawiamy z gwiazdami, uchylimy 

rąbka tajemnicy ich życia zawodowego oraz prywatnego. Będziemy śledzić nowinki i trendy 

modowe, sprawdzimy jak mieszkają Polacy, doradzając, w jaki sposób  upiększyć swoje 

mieszkanie. Wspaniałe koncerty, akcje specjalne i wiele, wiele więcej! Nowy sezon czas 

zacząć!



CZWARTEK, 21:30 

OD 22 LUTEGO KUCHENNE 
REWOLUCJE
Kuchenne Rewolucje po raz 17.! Kultowy program cieszy się niesłabnącą sympatią 
widzów. To wszystko dzięki wyjątkowej, charyzmatycznej i jedynej w swoim rodzaju 
Magdzie Gessler.

Niezastąpiona Magda Gessler wyrusza w Polskę, aby pomóc właścicielom restauracji 

rozwiązać ich problemy. Jedna z najsłynniejszych restauratorek w Polsce doskonale wie, 

jak wymagającym zadaniem jest prowadzenie własnego biznesu i co zrobić, aby odnieść 

sukces. Każdy odcinek jest inny, bo różne są miejsca, bohaterowie, ich historie, problemy 

oraz okoliczności. 

Kto w tym sezonie odważy się zaprosić Magdę Gessler do swojej kuchni? Jakich zmian 

trzeba będzie dokonać, o czym szczerze porozmawiać, jaką krytykę przyjąć, aby otrzymać 

znak jakości Magdy Gessler?

Jednym z takich miejsc będzie Sieradz, gdzie „Kuchenne Rewolucje” pojawią się po 

raz pierwszy. Własną restaurację postanowiło tam założyć rodzeństwo. Mężczyzna ma 

wykształcenie gastronomiczne, kobieta zaś wiele wiary w umiejętności ukochanego brata. 

Wspólny biznes pochłonął ich wszystkie oszczędności, dodatkowo wzięli także kredyt. 

Niestety, mało urozmaicone, barowe menu nie przyciągnęło gości, a lokal świeci pustkami. 

Co poszło nie tak i czy uda się zmienić tę sytuację?

Na trasie podróży Magdy Gessler pojawi się także Grudziądz. W pięknym, zabytkowym 

budynku powstała restauracja założona przez małżeństwo. Niestety, po śmierci męża, 

z pełnym oddaniem lokal prowadzi matka z synem. Pomimo starań, wkładów 

finansowych oraz ogromnego zaangażowania, restauracja upada. Czy Magda Gessler 

odnajdzie przepis na sukces?

W Krakowie zaś, pomimo sprzeciwu rodziny, powstaje restauracja zapalonej organizatorki 

wystawnych kolacji dla przyjaciół oraz miłośniczki dobrej kuchni. Sama miłość do 

gotowania i dobry smak nie wystarczą jednak, aby prowadzić biznes. Pochłonięta pracą 

właścicielka nie ma czasu dla rodziny, która od początku przeczuwała kłopoty, zaś lokal 

przynosi głównie straty. Jak zakończy się ta historia?



PON.–CZW., 20:55 

OD 13 LUTEGO MILIONERZY
„Drogi widzu, czy będziesz oglądał program „Milionerzy” emitowany od poniedziałku 
do czwartku przez cały wiosenny sezon na antenie TVN? Tak! Czy to jest Twoja ostateczna 
odpowiedź? Ostateczna i definitywna. Zaznaczmy... To jest poprawna odpowiedź!”.
Gdyby to pytanie zadane przez Huberta Urbańskiego gwarantowało główną wygraną, 
polska edycja programu miałaby wielu zwycięzców, bo ten teleturniej kochają miliony.

Dwanaście pytań z różnych dziedzin, trzy koła ratunkowe oraz dwa progi gwarantowane  

– brzmi znajomo? Teleturniej „Milionerzy” ponownie dostarczy widzom sporej dawki 

adrenaliny w wiosenne wieczory! O wielkie pieniądze może grać każdy. Do tej pory niełatwą 

walkę o główną wygraną stoczyli studenci, prawnicy, artyści, stomatolog, a także mistrzyni 

świata w wioślarstwie. Widzowie obejrzeli 113 odcinków, usłyszeli 1266 pytań oraz śledzili 

zmagania 174 uczestników, spośród których zaledwie kilku usłyszało pytanie warte milion 

złotych. Kto zasiądzie w fotelu naprzeciwko Huberta Urbańskiego tej wiosny? Na pewno 

nie zabraknie interesujących osobowości. Tradycyjnie w studiu „Milionerów” pojawią się 

również gwiazdy. W specjalnych walentynkowych odcinkach, które zostaną wyemitowane 

13 oraz 14 lutego, zobaczymy m.in. aktorów z nowego filmu „Podatek od miłości”. 

Jak poradzą sobie z niełatwymi pytaniami prowadzącego?

W trakcie gry należy wykazać się nie tylko szeroką wiedzą z rozmaitych dziedzin, ale także 

umiejętnością opanowania emocji, których w tym programie nie brakuje. A co, oprócz 

stoickiego spokoju, zbliża uczestników do sukcesu? Są to trzy koła ratunkowe: „telefon 

do przyjaciela”, „pół na pół” i „pytanie do publiczności” oraz dwa progi gwarantowane. 

Dzięki nim, chęć ryzyka u niektórych graczy staje się jeszcze większa.

Czym zaskoczą nas wiosenne odcinki? Jak będą brzmieć nowe pytania? Czy w tym sezonie 

poznamy kolejnego milionera? Jedno jest pewne – każdy z graczy z niecierpliwością 

będzie czekał na doskonale znane wszystkim słowa prowadzącego: „To jest poprawna 

odpowiedź!”.



SOBOTA,  18:00 

OD 24 LUTEGO 36,6°C
Prawdziwa dawka zdrowia! Wiosenna odsłona programu „36,6°C” będzie pełna 
ciekawych oraz ważnych dla Polaków tematów. Sprawdzona i kompetentna wiedza 
medyczna zostanie przekazana w bardzo przystępny sposób. Prowadzący program – 
Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek – podpowiedzą nam w jaki sposób dbać o swoje 
zdrowie na co dzień, czerpiąc z życia jak najwięcej radości.

Nowy sezon w „36,6°C” to przede wszystkim więcej tematów z życia codziennego. 

Sprawdzimy, czy faktycznie żywność o obniżonej zawartości cukru oraz tłuszczu pomaga 

schudnąć. Opowiemy, jaki wpływ na nasz organizm ma gluten i kto powinien z niego 

zrezygnować.

Zapytamy ekspertów, jak często powinniśmy się myć oraz jakich kosmetyków używać. Pojawią się także takie 

tematy, jak skuteczne rzucanie nałogu palenia czy choroby układu pokarmowego. W jaki sposób im zapobiegać? 

Co powinniśmy wybierać do obiadu – kaszę, ziemniaki czy makaron? Czy warto skorzystać z zabiegu akupunktury 

i czego możemy się po nim spodziewać? 

W programie „36,6°C” porozmawiamy także o najnowszych metodach na idealne zęby. Minęły czasy, w których 

nieprawidłowy zgryz może wpędzić w kompleksy, odbierając pewność siebie. Nowoczesne aparaty ortodontyczne nie 

tylko są niewidoczne, ale sprawiają także, że hollywoodzki uśmiech to marzenie, które spełnić może dziś prawie każdy. 

Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek przedstawią również najnowsze technologie medyczne oraz zabiegi lecznicze. 

Widzowie będą mogli dowiedzieć się nie tylko jak zadbać o serce, ale także jak wcześnie rozpoznać niepokojące 

symptomy choroby. Przyjrzymy się pracy wybitnych specjalistów, zajmujących się wszczepianiem najnowocześniejszych 

zastawek serca. Poznamy także pacjentów, którzy mają  serce „w plecaku”! Tak właśnie żyją osoby, które wciąż czekają 

na przeszczep. 



PON.–CZW., 20:15 NA WSPÓLNEJ
To wyjątkowy rok dla „Na Wspólnej”! Już od 15 lat serial gości na antenie TVN. Teraz 
los ponownie wystawi na próbę ulubionych bohaterów. Romans Marka okaże się 
dramatyczny w skutkach, Michał – w trosce o rodzinę – zdecyduje się ją opuścić, zaś Iza 
w walce o swój klub nie cofnie się przed niczym. Co więcej, do obsady wraca uwielbiany 
przez widzów Darek Żbik, czyli Michał Mikołajczak!

Danka (Lucyna Malec) i Marek (Grzegorz Gzyl) Zimińscy znajdą się na życiowym zakręcie. 

Ich wieloletni związek zostanie wystawiony na wielką próbę. Natalia, była kochanka 

Marka, nie da o sobie zapomnieć. Czy małżeństwo Zimińskich okaże się na tyle silne,  

by przetrwać ten kryzys? 

Nad rodziną Zuzy (Małgorzata Socha) i Kamila (Kazimierz Mazur) Hofferów zbiorą się czarne chmury. Sylwia (Alicja 

Stasiewicz), biologiczna matka Uli (Anna Niedźwiecka), będzie chciała przejąć opiekę nad córką. Nie cofnie się przed 

niczym, by osiągnąć swój cel. Czy na pewno chodzi jej o dobro dziecka? 

Duży test czeka także miłość Brzozowskich. Po operacji Michał (Michał Kudelski) cierpi na amnezję. Nie wiadomo, 

czy kiedykolwiek choroba ustąpi. Brzozowski, by normalnie żyć, wszystko notuje i nagrywa na dyktafon. Kiedy sprzęt się 

psuje, zostawia synka na stacji benzynowej! Po tym zdarzeniu Michał czuje się zagrożeniem dla rodziny i postanawia 

odejść. 

Wiosenne odcinki „Na Wspólnej” to także powrót Darka Żbika. Tym razem jego czarowi nie oprze się Kasia Berg 

(Julia Chatys). W nowym sezonie Iza (Anna Korcz) rozpocznie niebezpieczną grę z mafią. Powrócą także koszmary 

z przeszłości Anastazji (Karolina Bacia). Ze swoim dawnym życiem będzie musiała zmierzyć się także Elżbieta (Paulina 

Chapko) – tajemnicze SMS-y, telefony i pogróżki zmuszą ją oraz  Igora (Jakub Wesołowski) do zdecydowanego działania.



NIEDZIELA,  11:00 

OD 4 MARCA EFEKT DOMINA
Trzeba mieć odwagę, żeby poruszyć pierwszą kostkę domina. Jeden ruch może 
wywołać falę dobra, a pomaganie może stać się sposobem na życie. „Efektu Domina" 
po prostu nie da się powstrzymać! Już po raz piąty Dominika Kulczyk zabierze widzów 
TVN do najbiedniejszych zakątków świata. Tym razem pomoże ludziom ekstremalnie 
dyskryminowanym: mniejszościom etnicznym, dzieciom, kobietom oraz uchodźcom.

Dominika Kulczyk już od lat dociera w najdalsze i najbardziej niebezpieczne miejsca, 

zmieniając życie różnych społeczności na lepsze. W piątej serii „Efektu Domina” pokaże 

historię osób oskarżonych o czary w Papui-Nowej Gwinei czy losy dzieci wychowujących 

się na największym śmietnisku na Filipinach – Payatas, które dzięki grze w piłkę nożną 

zmieniają swoją rzeczywistość. Prowadząca dotrze także do największego obozu 

uchodźców na świecie, który powstał w Bangladeszu. To właśnie tam uciekło już około 

miliona Rohindżów – członków mniejszości muzułmańskiej z Birmy. Na mapie podróży 

będzie także Kolumbia, gdzie widzowie poznają założycielki niezwykłego osiedla – „Miasta 

kobiet”. Taki pomysł w kraju, w którym niepodzielnie rządzą mężczyźni, wydaje się 

niemożliwy. A jednak! 

Szczególnie wzruszający będzie odcinek o Rwandzie. Dominika Kulczyk pomaga tam 

dzieciom niedosłyszącym i głuchym. Cały świat zna historię tego kraju głównie przez 

pryzmat makabrycznej czystki etnicznej. Tymczasem małych adresatów pomocy 

niepełnosprawność skazuje na „społeczną śmierć” za życia. W tak biednym kraju 

osoba, która nie może komunikować się z innymi, nie ma absolutnie żadnych szans. 

Dla prowadzącej pomoc dzieciom z Rwandy to jedna z najważniejszych akcji w historii 

programu.

Dominika Kulczyk od lat zajmuje się pomaganiem. Do tej pory Kulczyk Foundation, 

którą prowadzi, wsparła ponad 150 organizacji pozarządowych, realizując liczne projekty 

w Polsce i ponad 50 krajach na całym świecie. „Chcę razem z ludźmi, którym pomagamy, 

odnajdywać tę najważniejszą dla nich pierwszą kostkę domina. Często małą, ale kluczową, 

bo mamy pewność, że poruszy kolejne, coraz większe” – mówi prowadząca.



WTOREK, 22:30 

OD 20 LUTEGO KUBA 
WOJEWÓDZKI
Kuba Wojewódzki. Pseudonim: Król TVN. Jedyny w swoim rodzaju rozmówca, który 
z gości potrafi wydobyć to, czego nie udało się innym. Co usłyszymy z ust tych, którzy tej 
wiosny będą mieli zaszczyt zasiąść na jego skórzanej kanapie? 

Aktorzy, sportowcy, politycy, muzycy, ludzie z pierwszych stron gazet – Królowi TVN mało 

kto odmawia, bo ten człowiek to legenda. Doskonale przygotowany, inteligentny, 

nieprzeciętny i ciekawy tego, co do powiedzenia mają jego goście. Taki właśnie jest Kuba 

Wojewódzki. Każda wizyta na jego słynnej, skórzanej kanapie odbija się szerokim echem, 

przechodząc do historii show-biznesu.

Tej wiosny u Kuby Wojewódzkiego kolejne głośne nazwiska, które dadzą się poznać 

z zupełnie innej strony. Zero miałkich rozmów, ciekawe pytania i nieprzewidywalne 

odpowiedzi. Komu uda się zaskoczyć Króla TVN?



NIEDZIELA, 18:00 

OD 25 LUTEGO UGOTOWANI W każdym z odcinków miłośnicy jedzenia spotykają się przy jednym stole. Gotowi, by sprawdzić swój talent kulinarny 

oraz umiejętności organizacyjne i wygrać 5 tysięcy złotych. Nowy Sącz, Puławy, Warszawa, Wrocław, Poznań, Trójmiasto 

i Śląsk – to właśnie w tych miejscach odwiedzimy uczestników „Ugotowanych”. Czym nas zaskoczą? Czy poprzednie 

sezony programu zainspirują ich do stworzenia zupełnie nowych potraw?

Rękawicę kucharską podejmą również gwiazdy. Drzwi do swoich kuchni otworzą Joanna Przetakiewicz, Barbara 

Pasek, Michał Piróg i Sławek Uniatowski. Czy potrafią gotować? Kto z nich okaże się najlepszy? Walka na pewno będzie 

ostra, a wygrana zostanie przekazana na cel charytatywny.

Wśród biorących udział w programie znajdą się również obcokrajowcy z Wenezueli, Białorusi, Włoch i Ameryki, którzy 

zaprezentują swoje lokalne przysmaki. Które z nich trafią w gust uczestników? Czy atrakcje przygotowane gościom 

okażą się ważniejsze niż doznania kubków smakowych?

Przed nami 13. sezon popularnego programu kulinarnego „Ugotowani”. Zajrzymy 
w nim do kuchni zwykłych ludzi posiadających niezwykłą pasję do gotowania, ale nie 
tylko. W szranki staną także gwiazdy.



PON.–PT., 15:30 

OD 12 LUTEGO SZKOŁA
„Szkoła” to miejsce, w którym widzowie od lat spotykają  się z dylematami, troskami, 
przyjaźniami, pierwszymi miłościami i bolesnymi rozstaniami nastolatków. Trudny 
okres dorastania to czas poważnych zmian oraz poszukiwania własnej drogi. Co spotka 
gimnazjalistów i licealistów w nadchodzącym sezonie? Kłamstwa, nieodpowiednie 
związki czy alkohol to tylko niektóre problemy, z jakimi zetkną się bohaterowie oraz 
nauczyciele „Szkoły”. 

W wiosennych odcinkach jednego z najpopularniejszych seriali paradokumentalnych 

zobaczymy kolejne perypetie nastolatków. Leszek Kraiński z licealnej 3d za wszelką cenę 

postanowi zostać dziennikarzem. Aby zrealizować swoje marzenia, nastolatek założy 

portal o życiu szkoły. Jeden z opublikowanych tekstów będzie dotyczył prostytuujących się 

uczennic.

Niestety, do zmyślonego artykułu Leszek dołączy zdjęcie swojej koleżanki, Kasi, powodując duże problemy w życiu 

nastolatki. Czy uda się wyjaśnić sytuację? Jakie będą jej konsekwencje?

Duże kłopoty czekają maturzystkę Martę Dobrowolską. Mimo młodego wieku dziewczyna nie stroni od alkoholu. 

Po jednej z domówek nastolatka wsiądzie za kierownicę.  To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie  mocno zaważy 

na jej życiu…

Nowy sezon to także skomplikowane i emocjonalne historie miłosne. Jedną z ich bohaterek będzie  gimnazjalistka, 

Weronika Grabecka. Nastolatka zakocha się w strażaku, który będzie przeprowadzał szkolenie przeciwpożarowe dla 

uczniów. Weronika stara się namówić mężczyznę na spotkanie, niestety bezskutecznie. Zakochana dziewczyna nie 

będzie chciała jednak zrezygnować z tej znajomości. Co zrobi, aby po raz kolejny zobaczyć strażaka? Z kolei dwie 

licealistki, Ania i Ewa, postanowią zemścić się na koleżance. W jej imieniu zamieszczą odpowiedź na ogłoszenie 

matrymonialne mężczyzny, który podaje się za milionera z Teksasu. Wbrew założeniom dziewczyn okazuje się, 

że Amerykanin rzeczywiście jest bardzo zamożny i szuka w Polsce żony... Jak zachowa się Ala, nieświadoma zemsty 

koleżanek? 



PON.–PT., 16:30 

OD 12 LUTEGO 19+
Młodzi, pełni życiowej energii, by stawić czoło przeciwnościom losu, powracają. 
Bohaterowie serialu wkroczyli w dorosłość z entuzjazmem i wielkimi nadziejami. 
Życie jednak nie szczędzi im także przykrych doświadczeń, rozczarowań oraz 
kłopotów... Co wydarzy się w nowym sezonie „19+”?

Premierowe odcinki to wielki test przyjaźni Melanii oraz Leny. Pierwsza z nich postanowi 

wyprowadzić się od swojej przyjaciółki. Wszystko będzie wskazywać, że to koniec ich 

znajomości. W życiu Sebastiana także nie będzie łatwo. Chłopak kompletnie załamał się 

po tym,  jak jego ukochana wyjechała do Nowego Jorku. Z pomocą przychodzi Ala, która 

proponuje mu założenie wymarzonej szkoły tańca. Niestety, plany dziewczyny będzie chciał 

pokrzyżować Frodo…

Spory zamęt nie ominie również Oskara, który po intrydze Sary postanowi z nią zerwać. 

Nie będzie to łatwe. Nieszczęśliwy wypadek sprawi, że dziewczyna oskarży ukochanego 

o próbę usiłowania zabójstwa. Czy chłopak zdoła udowodnić swoją niewinność? 

Wiele emocji towarzyszyć będzie Zuzie, która nagle dowie się, że ma siostrę bliźniaczkę. 

Dziewczyny zbliżą się do siebie, ale Matylda tak bardzo namiesza wśród przyjaciół, że jej 

siostra szybko pożałuje tego spotkania. Z kolei Kasia po raz pierwszy zobaczy swojego 

ojca, odkrywając przy tym jego wielką tajemnicę... Jak ułoży się między nimi?



PON.–PT., 18:00

OD 12 LUTEGO SZPITAL
Na krakowskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wszystko jest nieprzewidywalne. 
Tu żaden przypadek medyczny i historia nigdy nie są takie same. Zespół ordynatora 
Piotra Wójtowicza codziennie spotyka się nie tylko z wymagającymi zdarzeniami, 
ale również z ludzkimi tragediami. Dziesiątki chorych, rannych i potrzebujących 
pomocy trafią na SOR także w nowym sezonie. Przemoc w rodzinie, rozwody, alkohol to 
tylko kilka przypadków, z którymi zmierzą się doświadczeni lekarze.

Wiosną pod  opiekę  dr. Michała Morawskiego  trafi 9-letni chłopiec, który lunatykuje. 

Podczas nocnego spaceru mały pacjent zrobi sobie poważną krzywdę. Okazuje się, 

że powodem jego problemów są rodzice i ciężka sytuacja w domu. Z kolei dr Robert Sowa 

będzie zajmował się 28-latkiem wycieńczonym wielodniowym imprezowaniem. Za tym  

pozornie nieodpowiedzialnym podejściem do życia kryje się jednak osobista tragedia 

mężczyzny… 

Z niezwykle ciężkim przypadkiem będzie musiała zmierzyć się dr Anna Nowicka. 

Podczas jej dyżuru na SOR trafi mały chłopiec z niedotlenieniem. Szybko wyjdzie 

na jaw, że 6-latek został przywieziony do Polski z Ukrainy w walizce. Jego matka podjęła 

ryzykowną decyzję o ucieczce, chcąc chronić życie swojego dziecka przed agresywnym 

ojcem. Niespodziewanie mężczyzna zjawi się w szpitalu, atakując żonę oraz personel 

medyczny. Czy lekarzom z krakowskiego „Szpitala” uda się pomóc kobiecie i jej dziecku? 



PON.–PT., 17:00

OD 12 LUTEGO UKRYTA PRAWDA
Każdy ma tajemnice, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Nierozwiązane 
problemy, zdrady, konflikty, oszustwa, kłamstwa, tłumione namiętności. Wszystko to, 
co utrzymywane jest w sekrecie, odsłoni przed widzami „Ukryta Prawda”.

W wiosennym sezonie poznamy emerytów mieszkających w bloku, w którym pojawia się 

plaga regularnych kradzieży. Mieszkańcy organizują się w straż sąsiedzką, aby wspólnymi 

siłami obserwować okolicę i złapać złodzieja. Pomimo licznych patroli, giną kolejne, cenne 

przedmioty. Czy dzięki tej współpracy uda się zdemaskować przestępcę? 

Wśród bohaterów znajdzie się także młoda para, która wynajmuje okazyjnie mieszkanie. Właściciele stawiają jednak  

warunek – jeden z pokoi jest zamknięty i nie wolno go otwierać. Kiedy ciekawość bierze górę i młodzi decydują się 

zajrzeć do zakazanego miejsca, ściągają na siebie serię kłopotów.

W serialu pojawi się także wdowa, która samotnie żyje w swoim domu. Przypadkowo spotka Piotra, z którym połączy ją 

głębokie uczucie. Niestety los po raz kolejny wystawi ją na próbę. Okaże się, że jej ukochany ma żonę, która przebywa 

w więzieniu za malwersacje finansowe. Kobieta nie chce zgodzić się na rozwód. Co więcej, kiedy zostaje przedterminowo 

zwolniona z zakładu karnego, zaczyna szantażować zakochanych.



NIEDZIELA, 12:00 CO ZA TYDZIEŃ
Cóż to był za tydzień? Odpowiedzi na to pytanie, jak zawsze w niedzielę, udzieli 
niezastąpiony Olivier Janiak, który z przyjemnością oprowadzi widzów po 
najważniejszych show-biznesowych, kulturalnych oraz modowych wydarzeniach. 

Wszędzie tam, gdzie rozłożone są czerwone dywany, a twarze gwiazd jaśnieją w blaskach 

fleszy, zagości on – prowadzący program: Olivier Janiak. Znawca wszelkich wydarzeń ze 

świata kultury oraz rozrywki pojawi się w kluczowych miejscach, aby relacjonować widzom 

tylko i wyłącznie te najistotniejsze, które wyróżniły się na tle innych w mijającym tygodniu.

Teatr, film, wystawy, koncerty, pokazy mody, premiery kinowe to tylko niektóre miejsca, 

gdzie pojawi się ekipa programu „Co za tydzień”. W sezonie wiosennym bacznym okiem 

będzie śledzić kulisy realizacji najnowszego filmu współprodukowanego przez TVN – 

„Miłość jest wszystkim”. Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska oraz Jan Englert 

zdradzą widzom programu sekrety z planu. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie 

także relacji z gali rozdania Oskarów czy nowych produkcji telewizji TVN. 

Chcesz się dowiedzieć co to był za tydzień? Oglądaj program i zajrzyj za kulisy największych 

wydarzeń 2018 roku.



 CODZIENNIE, 19:00 FAKTY
Prowadzący: Justyna Pochanke, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz, Piotr Marciniak 

„Fakty” to w 2017 roku najchętniej wybierany przez Polaków program informacyjny. 
Codziennie punktualnie o godzinie 19:00 Anita Werner, Justyna Pochanke, Grzegorz 
Kajdanowicz oraz Piotr Marciniak przedstawiają rzetelne i najważniejsze informacje 
z kraju oraz ze świata.

Relacje z sejmu, istotne reformy, sprawy zdrowotne, wydarzenia międzynarodowe 

oraz wszystko to, co warte jest uwagi i wpływa na życie każdego z nas – tak w skrócie 

można podsumować tematy, którymi na co dzień zajmują się reporterzy „Faktów”. 

Każdy z emitowanych w programie materiałów przygotowywany jest przez zespół 

doświadczonych i rzetelnych dziennikarzy. Katarzyna Kolenda-Zaleska, Marek Nowicki, 

Jakub Sobieniowski czy Krzysztof Skórzyński są zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. 

Sprawom międzynarodowym, przyglądają się m.in. Marcin Wrona, Andrzej Zaucha oraz 

Maciej Woroch. Z kolei Marzanna Zielińska, Renata Kijowska i Jan Błaszkowski dostarczają 

widzom informacje o tym, co dzieje się w innych miastach Polski.

Cennym uzupełnieniem „Faktów” są „Fakty po Faktach”. Różnorodne opinie polityków 

ze wszystkich stron sceny politycznej, ekspertów czy autorytetów stanowią doskonałe 

uzupełnienie najistotniejszych wydarzeń danego dnia.



PON.–PT., 19:50

SOB.–ND., 19:45 UWAGA!
„Uwaga!” to program interwencyjno-śledczy. Jego prowadzący: Zbigniew Łuczyński, 
Tomasz Kubat, Ryszard Cebula przedstawiają w nim reportaże, które budzą emocje, 
nikogo nie pozostawiając obojętnym. Bezkompromisowi i rzetelni, zawsze po stronie 
prawdy.

Każdy z widzów może zainteresować redakcję własną historią. Reporterzy „Uwagi!” podejmują tematy, które 

wymagają interwencji dziennikarskiej. Niejednokrotnie jako pierwsi nagłaśniają ważne społecznie sprawy. Ujawniają 

skandale i afery, które wstrząsnęły opinią publiczną, obnażając m.in. problemy w służbie zdrowia, agresję w szkołach 

czy karalne zaniedbywanie zwierząt. Kiedy trzeba dotrzeć do prawdy, ci dziennikarze nie boją się konfrontacji. 

Ale „Uwaga!” to nie tylko głośne i bulwersujące widzów reportaże. To również historie zwykłych ludzi, wsparcie dla 

podopiecznych fundacji TVN „Nie jesteś sam” oraz „Kulisy sławy” znanych osób. 

Rzetelność, bezkompromisowość oraz zaangażowanie reporterów są doceniane nie tylko przez widzów. Program ma 

na swoim koncie liczne nagrody, do których w 2017 roku dołączyło specjalne wyróżnienie na Festiwalu Sztuki Faktu. 

Zespół „Uwagi!” został doceniony „za jakość, nowatorskie rozwiązania, dociekliwość, nieustępliwość dziennikarską 

oraz wrażliwość społeczną we wszystkich zgłoszonych w konkursie reportażach”. 



WTOREK, 22:30 SUPERWIZJER
„Superwizjer” jest obecny na antenie TVN od 2000 roku. To jeden z najlepszych  
programów śledczych, skupiony wokół tematów, które elektryzują opinię publiczną. 
Wiosną widzowie po raz kolejny usłyszą o głośnych i kontrowersyjnych sprawach, które 
wymagają tego, aby mówić o nich jak najwięcej…

Afery gospodarcze, skandale, nadużycia władzy, błędy wymiaru sprawiedliwości czy 

poruszające historie zwykłych ludzi – to znaki rozpoznawcze programu „Superwizjer”. 

Na antenie TVN oraz TVN24 widzowie zobaczą tematy, nad którymi zespół programu często 

pracował przez wiele miesięcy. Dziennikarze redakcji są bezkompromisowi, dociekliwi 

i niestrudzeni w poszukiwaniu prawdy, co wielokrotnie znalazło uznanie wśród innych 

mediów oraz organizacji pozarządowych. 

Autorzy „Superwizjera” są laureatami licznych prestiżowych nagród. W ostatnich 

miesiącach do długiej listy tych wyróżnień dołączyły kolejne. Wojciech Bojanowski 

został nie tylko „Dziennikarzem 2017 roku”, ale także laureatem „Nagrody Radia Zet 

im. A. Woyciechowskiego” oraz „Grand Press” w kategorii „Dziennikarstwo śledcze”. 

Podobną nagrodę otrzymali również w kategorii „Reportaż telewizyjny” Anna Barańska- 

-Całek i Michał Fuja. Po 19 latach od głośnego zabójstwa Iwony Cygan dotarli do ważnych 

świadków oraz wcześniej niepublikowanych dokumentów, wskazując nowe poszlaki 

mogące obciążyć policjantów. Z kolei w listopadzie 2017 r. dziennikarze „Superwizjera”: 

Endy Gęsina-Torres, Jakub Stachowiak, Jarosław Jabrzyk i Bertold Kittel zostali 

wyróżnieni nagrodą dyrektora artystycznego Festiwalu Sztuki Faktu NURT za „ostry 

i czytelny przekaz kontekstów bytowania współczesnego Polaka”, który pojawia się w ich 

reportażach. 





MARZEC 2018 KOSSAKOWSKI. 
WTAJEMNICZENIE
Wiosną Przemek Kossakowski wyruszy z kamerą TTV w kolejną podróż. Tym razem 
jednak posunie się o krok dalej w poszukiwaniach tajemniczych inicjacji, dawnych 
rytuałów, niezwykłych uzdrowicieli i szamanów. Czy uda mu się udowodnić, że 
w odległych zakątkach świata nadal są miejsca odcięte od cywilizacji?

„Kossakowski. Wtajemniczenie” to kolejna próba odpowiedzi na pytanie czy szamańskie 

obrzędy i zabiegi medycyny niekonwencjonalnej są naprawdę skuteczne. Kolumbia, Peru, 

Syberia – to właśnie tam Przemek Kossakowski na własnej skórze sprawdzi, jak wyglądają 

współczesne praktyki znachorskie. Czym jest stosowana w Amazonii, a niedozwolona 

w Europie, halucynogenna ayahuaska? Jak na nasz organizm wpływa bieganie nago po 

mroźnej, syberyjskiej wiosce? Czy krew wielbłąda i głowa węża mają faktycznie lecznicze 

właściwości? 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań już wkrótce w nowym programie TTV „Kossakowski. 

Wtajemniczenie”!



KWIECIEŃ 2018 ZAMIANA ŻON
Już tej wiosny w TTV prawdziwa rewolucja! Bohaterki nowego programu zamienią 
się rodzinami i sprawdzą, czy panujące w ich domach zasady pozwolą im zaprowadzić 
porządek w nowym środowisku.

Codzienność każdej rodziny przypomina skomplikowany mechanizm, w którym wszystkie 

elementy muszą ze sobą zgodnie współpracować. A gdyby któryś z nich zastąpić zupełnie 

innym?

W programie „Zamiana żon” zobaczymy, jak krańcowo różne rodziny dokonują ważnych 

życiowych wyborów. Co się stanie, kiedy dwie żony zamienią się miejscami? W każdym 

odcinku dwie bohaterki będą musiały zmierzyć się z siłą własnych przyzwyczajeń, by jak 

najsprawniej zorganizować życie wszystkim domownikom. Od codziennych wydatków, 

gotowania, prac domowych, aż po oczekiwania wobec partnerów i dzielenie się obowiązkami 

rodzicielskimi.

Czy w trakcie programu obie strony nauczą się czegoś o sobie i spojrzą na swoje rodziny 

z innej perspektywy? Bohaterki sprawdzą również, w jakim stopniu własne doświadczenia 

i wypracowane rozwiązania znajdą swoje zastosowanie w nowych relacjach. Czy po takiej 

zamianie mąż doceni żonę, a żona męża? A może wręcz przeciwnie?

„Zamiana żon” już w kwietniu na antenie TTV!



LUTY 2018 S.O.S. EKIPY 
W AKCJI
Paradokumentalny serial interwencyjny „SOS. Ekipy w akcji” zdradza kulisy pracy 
najważniejszych służb czuwających nad naszym bezpieczeństwem. 

Wszystkie sytuacje w serialu oparte są na udokumentowanych, realnych zdarzeniach 

przedstawiających pracę policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Bohaterowie 

„SOS. Ekipy w akcji” są czynnymi zawodowo policjantami, strażakami, lekarzami 

i ratownikami medycznymi.  

W każdym odcinku serialu zobaczymy trzy interwencje: dwie policyjne i jedną ratowniczą. 

Groźne wypadki, napady i wymuszenia, agresywni oraz pijani kierowcy czy porachunki 

sąsiedzkie to tylko część z sytuacji, w jakich świadkowie dzwonią na numer 112. 

Policjanci, lekarze czy strażacy, przyjmując wezwanie, muszą poradzić sobie z presją 

czasu, ogromnym stresem i niecodziennymi zwrotami akcji. Stawką jest tu ludzkie życie 

oraz bezpieczeństwo osób biorących udział w zdarzeniu. 



MAJ 2018 PIROWSKI. 
NA MUNDIAL
Raz na cztery lata świat ogarnia zbiorowe szaleństwo. Dosłownie wszyscy rozmawiają 
wtedy o jednym. Która drużyna wygra? Kogo trener reprezentacji wystawi na boisko? 
Był spalony czy nie? Tym razem w sam środek futbolowej gorączki trafi prowadzący 
TTV, Janek Pirowski.

Zanim na murawie i trybunach zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego, Janek będzie 

musiał zmierzyć się z wieloma nieoczekiwanymi sytuacjami. Spotka się z wiernymi 

kibicami, którzy dla piłki nożnej są w stanie poświęcić wszystko. Sprawdzi, jakie sztuczki 

przygotowali szamani z Senegalu na mecz z Polakami. Dowie się, co zwyczajowo mówią 

po przegranym meczu piłkarze w innych krajach.  Zweryfikuje czy narodowy sport Rosjan 

pozytywnie wpływa na ich kondycję. Co czeka piłkarzy Kolumbii w ich ojczyźnie, gdy 

odpadną z rozgrywek za wcześnie? Czy można obrabować bank, gdy wszyscy oglądają 

finał mistrzostw świata?

Tylko zwariowany Pirowski może się  w tym mundialowym szaleństwie odnaleźć.



CZERWIEC 2018 KOBIETY 
Z PIERWSZEJ LIGI
Nie chcą ukrywać się w cieniu swoich mężów i partnerów. Wiedzą, co to „spalony” 
i komu należy się czerwona kartka. Świat profesjonalnego sportu nie ma przed nimi 
tajemnic. „Kobiety z pierwszej ligi” to prawdziwe damy polskiego futbolu!

Niektóre są gwiazdami mediów, inne preferują domowe zacisze. Są wśród nich odnoszące 

sukcesy bizneswoman, modelki, piosenkarki oraz blogerki. Wiele żon i partnerek polskich 

piłkarzy pozostaje w cieniu swoich sławnych połówek. Okazuje się jednak, że na co dzień 

prowadzą nie mniej intensywne i ekscytujące życie niż ich ukochani. 

Nowy program TTV odsłoni kulisy świata kobiet, dla których piłka nożna jest nieodłącznym 

elementem codzienności. To właśnie one są współautorkami sukcesów swoich mężów 

i partnerów. Jakie są naprawdę? Czym zajmują się w wolnym czasie? O czym marzą 

i w czym się realizują? Jakie mają plany na przyszłość?

Prawdziwe oblicze „Kobiet z pierwszej ligi” już w czerwcu, podczas mistrzostw świata 

w Rosji, na antenie TTV.



MARZEC 2018 WEZWIJ DOMINIKA
Zniszczone panele, cieknący kran, uszkodzone ogrodzenie – niby drobne usterki, 
ale często spędzają sen z powiek wielu domownikom. Co zrobić, gdy brakuje nam 
umiejętności i wiedzy, by samodzielnie sobie z nimi poradzić? Rozwiązanie jest proste – 
najlepiej wezwać Dominika!

Prowadzący już tej wiosny opuści reżyserkę „Usterki”. W swoim nowym programie 

„Wezwij Dominika” ruszy na pomoc tym, którzy muszą coś naprawić w swoich domach 

i mieszkaniach. Uzbrojony w odpowiednie narzędzia zademonstruje, jak skutecznie 

i szybko poradzić sobie z niespodziewaną awarią i zostać prawdziwą „złotą rączką” 

we własnym domu. W każdym odcinku Dominik Strzelec zmierzy się z jedną usterką. 

Udzieli widzom porad i udowodni, że w wielu przypadkach pomoc fachowca nie jest 

konieczna. Zademonstruje, jak za pomocą odpowiedniego sprzętu samodzielnie poradzić 

sobie z drobnymi naprawami i tym samym zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy.  

Majsterkowanie nigdy nie było równie proste! Dominik Strzelec rusza do akcji.





Tej wiosny TVN 7 sprawdzi co skrywa się w ciemnościach. „Lucyfer”, „American 
Horror Story: Asylum” oraz „Strzelec” to serialowe superprodukcje, które zagłębiają 
się w mroczną stronę ludzkiej natury. Na widzów czeka także wiele nowych filmów 
dokumentalnych pokazujących różne oblicza show-biznesu.

Najgorętszą premierą wiosenną TVN 7 będzie drugi sezon dobrze przyjętego przez widzów 

i krytyków serialu „Lucyfer”. Tytułowy bohater, Lucifer Morningstar (w tej roli Tom Ellis), 

porzuca piekło i rozpoczyna nowe życie w Los Angeles. „Upadły anioł” szuka sprawiedliwości 

i wspólnie z piękną panią detektyw Chloe Decker rozwiązuje kryminalne zagadki. Prawdziwe 

niebezpieczeństwo pojawia się, gdy z piekielnych czeluści wydostaje się matka Lucyfera. 

„Lucyfer” to nie jedyny hit, który stacja TVN 7 przygotowała tej wiosny. Na widzów 

o mocnych nerwach czeka najmroczniejsza i najstraszniejsza część „American Horror 

Story”. „Asylum”, bo o nim mowa, przenosi nas do 1964 roku, do Briarcliff – zakładu 

psychiatrycznego prowadzonego przez Kościół. Wewnątrz tego zamkniętego obiektu 

niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem. Pacjenci poddawani są torturom 

i eksperymentom naukowym, prowadzonym przez byłego nazistę. W tych murach nikt nie 

jest bezpieczny. Szybko przekonuje się o tym Lana, która włamuje się do szpitala, żeby 

napisać artykuł o seryjnym mordercy. Serial „American Horror Story: Asylum” to także 

świetna obsada. Niesamowite kreacje aktorskie stworzyli tu między innymi: Jessica Lange, 

Sarah Paulson i Joseph Fiennes.

To jeszcze nie koniec premier! W ramówce zadebiutuje wciągający serial „Strzelec” 

z Ryanem Phillippem i Omarem Eppsem w rolach głównych. To historia wielokrotnie 

odznaczanego weterana armii Stanów Zjednoczonych, Boba Lee Swaggera, który 

podejmuje się wykonać zadanie udaremnienia zamachu na życie prezydenta USA. 

Niestety akcja przybiera zupełnie niespodziewany obrót i to sam Bob zostaje oskarżony 

o morderstwo polityka. Wplątany w spisek, w który zamieszane są także tajne służby 

rosyjskie, amerykańskie korporacje i CIA, próbuje dowieść swojej niewinności.

W wiosennej ofercie programowej kanału nie zabraknie także poniedziałkowego pasma 

filmów dokumentalnych. Ich tematem przewodnim będzie mroczna strona sławy. 

Widzowie zobaczą m.in. dokumenty takie, jak: „Antonio Lopez 1970: Sex, Drugs, Disco”, 

„Cicciolina – Matka Boska skandalu” czy „Kurt Cobain – życie bez cenzury”.

TVN 7





NIEDZIELA, 12:15

OD 18 MARCA SOS – SABLEWSKA 
OD STYLU
Ciągle szukasz swojego stylu? Twoja szafa jest zbiorem przypadkowych strojów 
i dodatków? Chciałabyś coś zmienić w swoim wyglądzie, ale jesteś zabiegana i nie masz 
czasu się tym zająć? Ten program jest właśnie dla ciebie. Maja Sablewska wie, jak 
w krótkim czasie pomóc swoim bohaterkom odnaleźć ich własny i niepowtarzalny styl. 
Już wiosną prowadząca odpowie na każde modowe SOS. 

Metamorfozy to specjalność Mai Sablewskiej. Na antenie TVN Style nieraz pomagała tym, 

którzy potrzebowali zmian w swojej szafie i życiu. Dzięki niej wiele osób dostało szansę 

na nowy start. W swoim programie „SOS – Sablewska od stylu” prowadząca zajmie się 

bohaterkami, które mają niecodzienne pasje, realizują się zawodowo i prywatnie, ale nie 

mają czasu dla samych siebie. Maja pomoże im odnaleźć własny styl, który odzwierciedli 

ich osobowość oraz sposób życia.  

Uczestniczki „SOS – Sablewska od stylu” już na początku programu będą musiały skupić 

się na sobie i odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Kim jestem? Jaka jestem? 

Co lubię? 

Brzmi banalnie? Wiele współczesnych kobiet nie ma nawet chwili na to, by pomyśleć 

o sobie i swoich potrzebach. Nie mówiąc już o regularnych zakupach, dobieraniu garderoby 

i dodatków. Spotkanie z Mają Sablewską to dla nich szansa na chwilę przerwy i zajęcie się 

tym, na co zwykle nie przeznaczają czasu i energii. Na ich temat wypowiedzą się bliskie im 

osoby. Dla wielu kobiet będzie to prawdziwy szok. Czy zmobilizuje je do zadbania o siebie?

To nie będzie łatwe zadanie dla Mai! Stylu nie stworzy modny ciuch z najnowszej kolekcji 

czy biżuteria, którą noszą celebrytki. Można być stylowym, bazując na zawartości szafy 

sprzed dwudziestu lat oraz nie wyglądać dobrze, ubierając się w designerskie ciuchy 

z drogich sklepów. Najważniejsze, żeby twój wizerunek pasował do charakteru i sprawiał, 

że czujesz się atrakcyjna i gotowa na podbój świata. Łatwizna? To nie koniec utrudnień. 

Prowadząca ma tylko 48 godzin na przeprowadzenie każdej metamorfozy!



WTOREK, 22:25 

OD 27 LUTEGO ZASKOCZ MNIE!
Nietypowe zaręczyny, wzruszające rocznice i odlotowe przyjęcia urodzinowe. Mistrzyni 
konspiracji, Anna Lucińska sprawia, że niemożliwe staje się możliwe, a najskrytsze 
marzenia nabierają realnych kształtów. Nie tylko widzowie będą zaskoczeni!

Jesteśmy tak zabiegani, że zamiast kwiatów często wysyłamy ikonki na portalach 

społecznościowych, a prezenty kupujemy w Internecie. Kto z nas nie chciałby, żeby 

bliska mu osoba zrobiła dla niego coś naprawdę wyjątkowego? Program „Zaskocz mnie!” 

podpowie jak z pomysłem i niewielkim nakładem pieniędzy przygotować niezapomnianą 

niespodziankę dla ukochanej osoby. 

W każdym odcinku prowadząca Ania Lucińska będzie miała niewiele czasu, żeby wspólnie 

z bohaterem programu zorganizować wydarzenie, które na zawsze zostanie w pamięci 

nie tylko obdarowanego, ale także pomysłodawcy. Skok ze spadochronem? Romantyczna 

kolacja nad jeziorem? Jazda czołgiem, a może wyścigi samochodowe? To nie wszystko! 

Tu ograniczać nas może tylko własna wyobraźnia. Uczestnicy programu będą tańczyć 

z Tomkiem Barańskim, śpiewać z Sabiną Jeszką, Kasią Popowską oraz Mateuszem 

Krautwurstem, a także odwiedzą plan serialu „Na Wspólnej” i zagrają w kinowej produkcji. 

Dla Ani Lucińskiej nie ma rzeczy niemożliwych. Zrobi wszystko, żeby pomóc bohaterom 

programu przeżyć niezapomniane chwile. Nie obejdzie się bez komplikacji. Czasem na 

jej drodze stanie pogoda. Innym razem zawiedzie „czynnik ludzki”. Prowadząca nieraz 

będzie musiała zaangażować do pomocy rodzinę, znajomych i sąsiadów. Wszystko po to, 

żeby wygrała miłość, a uczestnicy wydarzenia poczuli się naprawdę wyjątkowo. 

Program „Zaskocz mnie!” udowadnia, że niespodzianki nigdy nie wychodzą z mody, 

a fantastycznych wspomnień nie da się kupić. Jedno jest pewne! Emocje i nieoczekiwane 

zwroty akcji gwarantowane!



NIEDZIELA, 11:30

OD 18 MARCA CO NAS TRUJE
Ostatnio detoks i oczyszczanie organizmu z różnego rodzaju toksyn stały się bardzo 
modne. Okazuje się, że w wielu produktach kryją się trujące składniki, które nie 
wpływają dobrze na nasze zdrowie. Katarzyna Bosacka, jak nikt inny wie, co je, i wie, 
co kupuje. W nowym programie TVN Style zobaczymy ją na tropie tego „Co nas truje”.

We współczesnym świecie jesteśmy nieustannie podtruwani przez różnego rodzaju 

produkty spożywcze i napoje. Niezdrowych składników działających na nasz organizm 

jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie całkowicie pozbyć się ich z naszej diety. Wiele 

z nich sprzyja poważnym schorzeniom i alergiom oraz źle wpływa na nasze samopoczucie. 

Co możemy z tym zrobić?

Katarzyna Bosacka odwiedzi polskie rodziny i sprawdzi co kryje się w ich lodówkach. 

Prowadząca wyłowi z ich codziennych jadłospisów wszystko to, co może nas truć 

i w zgubny sposób wpływać na nasze samopoczucie. Czy podawane dzieciom parówki 

są zdrowe? Z jakich składników są produkowane? A co z dużymi ilościami wieprzowiny? 

Jeść czy nie? W programie Katarzyna Bosacka wraz z ekspertami z różnych dziedzin 

wezmą pod lupę także olej, chleb, frytki, drób, ryby oraz wszystko to, co najczęściej 

znajduje się na naszych stołach. Czy cukierki, które w nagrodę podajemy najmłodszym 

członkom rodziny, mogą być zabójcze dla ich zdrowia? Brzmi groźnie? Jak się w tym 

wszystkim odnaleźć? Katarzyna Bosacka na pewno nie zostawi widzów na pastwę losu. 

Wspólnie z lekarzami i innymi specjalistami pokaże wszystkim „Co nas truje” i podpowie 

jak dokonywać zdrowych wyborów żywieniowych. Pora zadbać o siebie i swoich bliskich! 



SOBOTA, 16:45

OD 3 MARCA MISJA 
RATUNKOWA
Kurz, plamy, bałagan, zaniedbane wnętrza. Ula Chincz żadnych wyzwań się nie boi! 
To właśnie ona zajmowanie się domem ma we krwi! Uwielbia porządkować, ozdabiać 
i ma wyjątkowe pomysły na różne wnętrza. Dzięki niej, każdy bohater programu będzie 
miał mieszkanie, do którego zawsze chce się wracać. Z „Misją ratunkową” wyrusza Ula 
Chincz!

Dom to miejsce, w którym każdy z nas chce czuć się komfortowo. Powinien być nie tylko 

funkcjonalny, ale także przytulny. Wiele osób nie radzi sobie z codziennymi porządkami 

i nie ma czasu, żeby regularnie zajmować się własnym mieszkaniem. Niektórzy marzą 

o nowym wystroju, inni chcieliby zorganizować przestrzeń w taki sposób, żeby żyło 

się w niej łatwiej i wygodniej. Co zrobić z dziurami w ścianie po starych obrazach? 

Jak uporządkować leżące wszędzie książki? Co z plamami na dywanie? Czy istnieją 

proste triki na ocieplenie wyglądu wnętrza? A może da się je łatwo optycznie powiększyć? 

Ula Chincz wie, jak poradzić sobie z problemami widzów. Na początku każdego 

odcinka prowadząca będzie musiała rozwiązać prawdziwą zagadkę detektywistyczną. 

Czy, na podstawie kilku zdjęć, zgadnie kto będzie bohaterem jej programu? Czasem 

rzeczywistość nieźle ją zaskoczy. Małżeństwo bałaganiarzy? Nieogarnięty student, a może 

zwariowane rodzeństwo? Ula szybko zdiagnozuje problemy, z którymi zmaga się właściciel 

mieszkania i ruszy do niego z „Misją ratunkową”. Zaopatrzona w gadżety do sprzątania 

i z głową pełną pomysłów, doradzi domownikom, jak zapanować nad wszechobecnym 

bałaganem. Prowadząca udowodni, że czasem wystarczy kilka prostych patentów, 

aby wnętrze nabrało zupełnie nowego charakteru. Razem z uczestnikiem programu 

rozpocznie domową metamorfozę, której efekt końcowy często zaskoczy nie tylko samego 

bohatera, ale także bliskie mu osoby. 

Program „Misja ratunkowa” to skarbnica porad i trików dotyczących sprzątania, 

majsterkowania czy wystroju wnętrz. Dzięki niemu, każdy widz będzie mógł zapanować 

nad domowych chaosem. Idzie wiosna – czas na zmiany!



SOBOTA, 17:30

OD 31 MARCA WARSZTAT URODY
Przyszła pora na najbardziej kobiecy program w TVN Style. To właśnie w nim ekspertki 
pomogą bohaterkom w walce z defektami urody, które utrudniają im życie i wpędzają 
w niemałe kompleksy. Nad metamorfozą każdej z pań będzie czuwała prowadząca 
Małgorzata Rozenek-Majdan. Czy efekt końcowy zadowoli wszystkie uczestniczki 
i sprawi, że nareszcie poczują się atrakcyjne i szczęśliwe?

Wiele osób wierzy, że wygląd nie jest najważniejszy. To prawda! Niestety bywa tak, 

że jeden drobny defekt może zrujnować czyjeś życie. Wiele bohaterek programu uważa, 

że problemy z powierzchownością i związane z tym kompleksy mogą uniemożliwić 

znalezienie lepszej pracy czy poznanie wymarzonego partnera. Są również przekonane, 

że zmiana wizerunku może pozytywnie wpłynąć na ich życie i dać szansę na nowy 

początek. 

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc im 

odzyskać atrakcyjny wygląd oraz dobre samopoczucie. Bohaterki zgłaszające się do 

jej nowego programu napotykają na swojej  drodze wiele problemów. Kłopoty z cerą, 

nieproporcjonalna budowa, zbyt wąskie usta, opadające powieki, zniszczone włosy czy 

przebarwienia skóry to tylko niektóre z nich. Uczestniczki często zmagają się także 

z niską samooceną i wieloma kompleksami. Wszystkie mają jedno wspólne marzenie. 

Chciałyby przejść metamorfozę, która na zawsze zmieni ich życie.   

Prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan wierzy w siłę kobiet, dlatego do swojego 

roboczego sztabu zaprosiła wyłącznie panie, a wśród nich najlepsze lekarki, psycholożki, 

specjalistki od medycyny estetycznej oraz makijażu, stylistki fryzur czy trenerki. Ekspertki 

zrobią wszystko, żeby zlikwidować problem, który spędza sen z powiek bohaterkom 

programu. Uczestniczki na pewno nie będą narzekały na nudę. Godziny babskich rozmów, 

udział w warsztatach, zabiegi medycyny estetycznej, wizyty u fryzjerki i kosmetyczki, 

a w razie potrzeby spotkania z najlepszymi psycholożkami. Na każdym kroku przemiany 

będzie wspierała je i dopingowała prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan. 

Na koniec programu przyjdzie pora na wielki finał! Czy efekt metamorfozy zaskoczy 

uczestniczkę oraz jej bliskich?





NIEDZIELA, 11:30

OD 4 MARCA PORT
Dzięki nowemu programowi TVN Turbo, widzowie będą mieli szansę poznać miejsce, do 
którego normalnie nie mieliby wstępu. Jak u progu trzeciej dekady XXI wieku wygląda 
praca w jednym z największych polskich portów morskich?

Choć z lotu ptaka przypomina plac zabaw pełen kolorowych klocków, to nie ma tu miejsca 

na zabawę. Dla pracujących w nim ludzi kolejny dzień przynosi nowe wyzwania, a każdy 

przestój statku oznacza gigantyczne straty. Port w Gdyni jest dziś (po Gdańsku i Szczecinie) 

trzecim co do wielkości portem morskim w Polsce. Powstał w 1923 roku, w miejscu małej 

osady rybackiej i szybko stał się centrum, wokół którego powstało jedno z najprężniej 

rozwijających się polskich miast. 

Port to organizm, który tętni życiem przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Praca odbywa 

się w systemie trójzmianowym. Tu wszystko musi funkcjonować perfekcyjnie. Pracownicy, walcząc z czasem, muszą 

wykazać się nie lada precyzją, odpornością na stres i zmysłem logistycznym. Nie jest to łatwe na tak dużej powierzchni, 

która wynosi ponad dziewięćset trzydzieści siedem hektarów i posiada około czterdziestu stanowisk dla statków. 

W każdym odcinku nowej serii TVN Turbo przybliżymy widzom to, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi bramami portu. 

Pokażemy niewidoczne na co dzień problemy, z którymi zmagają się setki zatrudnionych tu ludzi. To tutaj nurkowie 

badają poszycia kontenerowców, piloci wprowadzają je bezpiecznie do doków, a operatorzy dźwigów rozładowują cenne 

towary. Jest tu też jeden najważniejszy gracz, od którego kaprysów bardzo wiele zależy – morze.



NIEDZIELA, 17:00

OD 25 LUTEGO

Trabant, Nissan Sunny czy Pontiac Sunbird swoją młodość mają już dawno za sobą.
Pasjonaci motoryzacji, Bartek i Roni, wezmą na warsztat te i inne samochody 
z prawdziwą historią i dadzą im drugie życie. 

RATUJEMY
KLASYKI

Prowadzący program „Ratujemy klasyki” są wielbicielami starych „aut z duszą”. Szukają ich po szopach, 

podwórkach, przy drogach. Zazwyczaj karoseria i stan techniczny tych samochodów nie są w najlepszym stanie, 

ale to nie przeszkadza Bartkowi i Roniemu w zobaczeniu w nich tego „czegoś”.

W nowym programie TVN Turbo pojawią się klasyki i youngtimery, które według większości nadawały się już tylko na 

złom. Wśród nich m.in.: Syrena 105 Bosto, Pontiac Sunbird, Trabant czy Nissan Sunny.

W każdym z odcinków Bartek i Roni zajmą się renowacją jednego „znaleziska”. Ich celem jest przywrócenie dawnej 

świetności i sprzedanie odrestaurowanego samochodu za jak najlepszą cenę. Dlaczego? W zależności od tego, jaką 

kwotę otrzymają za sprzedaż modelu, nad którym pracowali, takim budżetem będą dysponowali w kolejnym odcinku. 



NIEDZIELA, 16:15

OD 25 LUTEGO POMOC DROGOWA 
24H
Dostępność przez całą dobę. Gotowość do akcji na każde wezwanie. Praca w pomocy 
drogowej to niełatwy kawałek chleba. Jak wyglądają kulisy tego zawodu? W nowym 
programie TVN Turbo zobaczymy prawdziwe sytuacje z calej Polski, z którymi musieli 
zmierzyć się pracownicy tej niedocenionej profesji.

W razie potrzeby dojeżdżają w kilkanaście minut. Transportują pojazdy non stop. Zawsze w pełnej gotowości. Często 

jako pierwsi pojawiają się na miejscu stłuczki, awarii czy parkowania na zakazie. Są tam, gdzie dzieje się nieszczęście. 

„Pomoc drogowa 24h” to nowy program TVN Turbo, poświęcony chyba najmniej docenianemu zawodowi w branży 

motoryzacyjnej. Pokazuje specyficzne środowisko ludzi, którzy pracują pod dużą presją czasu i w ciężkich warunkach. 

Kierowcy lawet i holowników przyjmują każde zlecenie. Zwożą zarówno małe auta, jak i pojazdy znacznie większych 

gabarytów. Prawie każdy kierowca korzystał kiedyś z ich usług. Jak naprawdę wygląda praca w pomocy drogowej?



WIOSNA 2018 ZAKŁAD KARNY
Nowa seria, która pokazuje, co dzieje się za zamkniętymi murami więzienia. Świat zza 
krat widziany zarówno z perspektywy skazanych jak i służby więziennej.

Przemyt narkotyków, agresywni więźniowie czy ucieczka jednego ze skazanych – 

to codzienność, z którą muszą zmagać się pracownicy dużego zakładu karnego. 

W nowym programie „Zakład karny” pokażemy skomplikowane mechanizmy, które 

rządzą za żelaznymi kratami w Radomiu. Po jednej stronie bezwzględni przestępcy, po 

drugiej twardzi funkcjonariusze. W każdym z odcinków  zobaczycie jak funkcjonuje jedno 

z największych więzień w Polsce – 1000 osadzonych oraz 70 pracowników. Słowa, gesty, 

tatuaże i grypsy to tajny kod, którego znajomość zapewnia przetrwanie... jednym i drugim.





MAJ 2018 DOROTA INSPIRUJE
Tu nie ma miejsca na demolkę i burzenie ścian. W swoim nowym programie Dorota 
Szelągowska pokaże jak małym kosztem sprawić, żeby nasze wnętrza wyglądały jak 
nowe. Zrobić remont, mając do dyspozycji duży budżet, to przecież żadna filozofia! Idzie 
wiosna – czas na zmiany!

Za sprawą Doroty Szelągowskiej źle zaaranżowane kuchnie, brzydkie łazienki, 

ponure sypialnie, zagracone salony zamienią się w funkcjonalne i ładne przestrzenie. 

I to przy niewielkich nakładach finansowych! W każdym odcinku Dorota przeprowadzi 

metamorfozę jednego pomieszczenia wybranego przez właścicieli mieszkania. Prowadząca udowodni, że nie trzeba 

mieć do dyspozycji dużego budżetu, aby twoje wnętrza nabrały zupełnie innego charakteru. Liczy się dobry pomysł, 

kreatywność, odpowiedni nakład pracy i przede wszystkim dobre chęci. A jeśli jeszcze wprowadzi się parę sprytnych 

usprawnień, mądrze wybierze materiały i dodatki, zmieni kolorystykę i aranżację, to już można być pewnym sukcesu! 

Dorota Szelągowska zabierze się także za renowację starych sprzętów i stworzy niebanalne dekoracje. 

Cała rzecz w tym, jak dzięki wyobraźni – za niewielką kwotę, możliwą do wydania dla przeciętnie zarabiającej rodziny – 

nie zrywając podłóg, nie skuwając kafelków, nie przestawiając ścian i nie wynosząc przedmiotów na śmietnik, sprawić, 

by wnętrze było jak nowe.  

Program „Dorota inspiruje” to skarbnica praktycznych, łatwych do zastosowania porad związanych ze wszystkimi 

domowymi powierzchniami. Widzowie dowiedzą się jak przechowywać ubrania i domowe sprzęty, by nie zagracać 

niewielkich pomieszczeń oraz w jaki sposób wykorzystać niezagospodarowane przestrzenie, takie jak miejsca pod 

schodami czy parapetami. Dorota pokaże też jak własnoręcznie wykonać niepowtarzalne gadżety do salonu czy 

sypialni. Czy za pomocą zwykłego młotka, szpachelki, pędzla i kilku świetnych pomysłów da się zamienić typową, 

ciasną łazienkę na stylowe i wygodne pomieszczenie? Dla chcącego nic trudnego!



MAJ 2018 WYMARZONE 
OGRODY
Kto z nas nie marzy o choćby niewielkiej zielonej przestrzeni tylko dla siebie? Izabela 
Szarmach i Olga Piórkowska, jak nikt inny, znają się na architekturze krajobrazu 
i doskonale wiedzą, jak stworzyć zaczarowany ogród nawet na małej powierzchni. 
Idzie wiosna! Pora zagrać w zielone!

Życie w mieście łączy się z licznymi wyrzeczeniami. Dotyczy to szczególnie tych, którzy 

zaznali życia na wsi. Idealnym rozwiązaniem dla nich wydaje się mieszkanie bądź dom 

ze sporym tarasem lub dostępem do małej działki. Nawet mały kawałek ziemi czy 

odpowiednio zagospodarowany, większy balkon może pełnić funkcję ogródka warzywnego 

lub stać się wymarzonym miejscem do wypoczynku. Jak stworzyć przestrzeń, która 

spełniałaby wszystkie te wymogi – dawała wytchnienie po ciężkim dniu i cieszyła oko? 

Odpowiedzi udzielą Izabela Szarmach i Olga Piórkowska. Dla tych dwóch sióstr nie ma 

rzeczy niemożliwych. W ciągu kilku dni stworzą nowoczesną, ale zarazem przytulną 

przestrzeń ogrodową. Swój projekt dopasują do potrzeb bohatera programu. Czasem będą 

musiały stworzyć coś dla dzieci, innym razem trafią na prawdziwego miłośnika kwiatów. 

Pomogą też tym, którzy marzą o odpoczynku pośród zieleni oraz urządzaniu przyjęć 

na świeżym powietrzu. Znajdzie się też kilka pomysłów dla początkujących ogrodników, 

uprawiających własne warzywa, owoce czy zioła.

W każdym odcinku powstanie zupełnie inny projekt. Przy wykonaniu niektórych elementów 

siostry będą potrzebowały dodatkowego wsparcia. Tu z pomocą przyjdzie tata – specjalista 

od rozwiązywania nietypowych problemów, prawdziwa „złota rączka”. Wspólnymi 

siłami wyczarują dla swoich klientów idealne miejsce i stworzą magiczną atmosferę. 

I to w zaledwie kilka dni!

Program „Wymarzone ogrody” to także skarbnica praktycznych i uniwersalnych porad dla 

wielbicieli przestrzeni zielonych.



ZGŁOŚ REMONTMARZEC 2018

MARZEC 2018 DAREK SOLO

Jeśli zastanawiałeś się, co jest trudniejsze – podjęcie decyzji o remoncie czy jego 
przeprowadzenie, znamy kogoś, kto rozwiąże oba te problemy... Krzysztof Miruć, 
architekt i pasjonat designu, działa jak błyskawica. Wystarczy, że bohaterowie wskażą 
mu pomieszczenie, przedstawią budżet i zdradzą, o jakiej zmianie marzą – resztą 
zajmie się on sam. 

Krzysztof podejmie każde remontowe wyzwanie. Stawi czoło rozpadającym się meblom, 

budowlanym fuszerkom i architektonicznym niedoróbkom. Zrobi wszystko, żeby sprostać 

oczekiwaniom klientów w ramach podanego przez nich budżetu. Dbałość o detale 

i funkcjonalność to najważniejsze cechy jego projektów. 

W drugim sezonie programu widzowie zobaczą między innymi historię rodzeństwa, które 

musi zamienić się pokojami, oraz poznają Anię, która marzy o funkcjonalnej kuchni, żeby 

piec w niej cukiernicze cuda. Czy obydwa remonty zakończą się sukcesem? 

Program „Zgłoś remont” to niesamowita okazja, żeby podejrzeć pracę architekta od kuchni 

i zdobyć przydatną wiedzę o projektowaniu i wyposażaniu wnętrz. 

Darka Wardziaka nikomu nie trzeba przedstawiać. Ten najlepszy w Polsce stolarz 
spełnia wnętrzarskie marzenia ludzi, którzy w ogóle się tego nie spodziewają! Łóżko 
z baldachimem dla ukochanej żony? Nowoczesna meblościanka dla siostry? A może 
zabudowa przedpokoju dla męża? Dla Darka to żaden problem!

W „Darek solo” prowadzący pomaga osobom, które chcą zrobić niespodziankę komuś 

bliskiemu. Razem z Darkiem, w wielkiej tajemnicy, będą musieli wejść do mieszkania 

obdarowywanej osoby, by dokonać potrzebnych pomiarów. Następnie wspólnie zabiorą się 

za stworzenie od podstaw zupełnie nowego mebla. Kreatywność naszego stolarza nie zna 

granic. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, potrafi spełnić każde marzenie bohatera 

programu. Czy uda się wszystko utrzymać w tajemnicy aż do końca? Czy niespodzianka 

spełni oczekiwania jej adresata?

W programie nie zabraknie też znanego ze swojej złośliwości Pana Lektora, który będzie 

towarzyszyć Darkowi na każdym kroku. Hollywoodzkie zwroty akcji, napięcie godne 

mistrza Hitchcocka i on – „Marlon Brando” polskiej stolarki. Przed Państwem program 

„Darek solo”!



HOUSE HUNTERS 
– POSZUKIWACZE DOMÓW 

MARZEC 2018

KWIECIEŃ 2018 DRUGIE ŻYCIE 
MEBLI 
Sylwia Wilgatek-Wykuż i Małgosia Ziółkowska na oczach widzów dokonują prawdziwych 
cudów. Z wielką pasją nadają zupełnie nowy wygląd starym, z pozoru nikomu 
niepotrzebnym sprzętom. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się wyrzucić stary mebel 
i poczułeś ulgę – lepiej się do tego nie przyznawaj! 

Nikt tak jak one dwie nie potrafi zrobić czegoś z niczego. W nawet najbrzydszym 

i najbardziej zniszczonym meblu zobaczą to „coś”, co zainspiruje je do dalszego działania. 

Każdy ich projekt to zupełnie nowa historia, kolejne doświadczenia, a nieraz wspaniałe 

początki wielkich przyjaźni. Klienci ciągle przynoszą do nich meble znalezione na strychu 

u babci, kupione na pchlich targach czy wypatrzone na śmietniku. Sylwia i Małgosia od 

razu mają tysiące pomysłów na ich renowację. W najnowszym sezonie dziewczyny zmierzą 

się między innymi z ciężką komodą sprowadzoną z Czech oraz ze stolikiem-lampą 

z abażurem widmo. Poszukiwania pomysłu, próby, projektowanie i zderzenie koncepcji 

z efektem finalnym – tę wybuchową mieszankę emocji przeżyjecie tylko z nimi!

Szukanie mieszkania to niełatwa sprawa. Dzięki programowi „House hunters 
– Poszukiwacze domów”, możesz zapoznać się z pełnym przekrojem polskich 
nieruchomości nie ruszając się sprzed telewizora! 

„House hunters – Poszukiwacze domów” to polska wersja formatu telewizyjnego 

uwielbianego przez widzów na całym świecie. W każdym odcinku bohaterowie próbują 

znaleźć swoje wymarzone lokum w asyście agenta nieruchomości. To idealny program 

nie tylko dla tych, którzy chcą zmienić swoje miejsce zamieszkania, ale także tych, którzy 

szukają inspiracji i uwielbiają podglądać, jak wyglądają domy innych ludzi. 

W trzecim sezonie programu poszukamy mieszkania między innymi dla Agnieszki 

i Michała. Oboje są pasjonatami biegów przełajowych i bardzo chcieliby, aby w ich okna 

nie zaglądali sąsiedzi. Z kolei Magda, po jedenastu latach spędzonych poza Polską, chce 

znaleźć lokum dla własnej córki, żeby przekonać ją do powrotu z zagranicy. Jeszcze inni 

bohaterowie, Ola i Tomek, szukają domu do remontu. Wszystko chcą w nim zaprojektować 

po swojemu. Czy agentom nieruchomości uda się sprostać wymaganiom klientów?



NOWA MAJA 
W OGRODZIE 

MARZEC 2018

MARZEC 2018 MUSISZ TO MIEĆ

„Nowa Maja w ogrodzie” to program pełen porad i inspiracji, nie tylko dla głodnych 
wiedzy ogrodników, ale i początkujących w tej dziedzinie. Piękne plenery i ciekawe 
wywiady to propozycja dla tych, którzy być może jeszcze nie znaleźli swojej życiowej 
pasji.

Prowadząca Maja Popielarska nawet zupełnego laika jest w stanie rozkochać w tematyce 

ogrodowej. To właśnie ona jak nikt inny potrafi opowiadać o roślinach w hipnotyzujący 

sposób. 

W nowym sezonie swojego programu Maja wspólnie z widzami odkryje kolejne wyjątkowe 

ogrody nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Ich właściciele podzielą się z nią 

oryginalnymi pomysłami zagospodarowania tych zielonych zakątków oraz wyjawią jej 

sekrety uprawy najpiękniejszych roślin ze swoich zbiorów. Fascynujący ogród młodego 

rolnika spod Ciechanowa, japoński ogród w pobliżu Warszawy czy dworska posiadłość 

w stylu „Pana Tadeusza” to tylko przykładowe miejsca, do których w nowym sezonie 

wybierze się prowadząca HGTV Home & Garden. 

W świecie przepełnionym gadżetami czasami trudno jest się odnaleźć. Wszystkie 
są piękne, ładnie zapakowane, a producenci zapewniają, że nie da się bez nich żyć. 
Niektórym z nowinek naprawdę trudno się oprzeć. Kiedy na widok każdej z nich myślisz 
„Muszę to mieć”, wtedy na pewno przydadzą się doradcy z HGTV Home & Garden. 

Karol Paciorek i Magdalena Tacik to najlepsi testerzy domowych gadżetów. On jest 

popularnym youtuberem i bacznym obserwatorem. Wśród nowinek wypatruje nie tylko 

nietypowych, ale też praktycznych rozwiązań. Funkcjonalność to przecież jego drugie 

imię. Magdalena Tacik  zadebiutowała jako prowadząca w poprzednim sezonie programu. 

Doskonale wie, czego szuka, a jej wzrok przyciągają rzeczy nie tylko ładne, ale też przydatne 

każdej kobiecie. Kto nie marzy o świecie, w którym gotowanie idealnego jajka na 

miękko byłoby prostsze niż ziewnięcie, a ubrania mogły być uprasowane za pomocą 

jednego ruchu? Para prowadzących, specjalnie dla widzów, sprawdzi i przetestuje różne 

nowinki ze świata domowego designu. Te z wyższej półki i te na każdą kieszeń. Znajdą 

coś dla wielbicieli gotowania i pokażą, w co może zaopatrzyć się miłośnik oryginalnego 

wzornictwa, oczywiście za sensowną cenę. Sprawdzą też gadżety, które zdadzą egzamin 

w starciu z małymi dziećmi oraz te, które pomogą właścicielom zwierząt. Co warto kupić 

wiosną, przygotowując się do grilla, wyjazdów czy porządków w ogródku? „Musisz to mieć” 

to ciekawy przewodnik dla wszystkich, którym zależy na wygodzie we własnym domu.





MARZEC 2018 SEXY KUCHNIA 
MAGDY GESSLER
Magda Gessler doskonale wie jak uwodzić w kuchni. Jej zniewalające dania rozpalają 
zmysły i są prawdziwą ucztą dla podniebienia. Już wiosną na antenie Food Network 
nowe odcinki „Sexy kuchni Magdy Gessler”. Jedno jest pewne! Prowadząca rozgrzeje 
ekrany telewizorów do czerwoności!

Widzowie mieli okazję przekonać się, że Magda Gessler żadnych wyzwań się nie boi. 

W swoim programie zabrała wszystkich w ekscytującą kulinarną podróż po całym 

świecie. Zaprezentowała autorskie przepisy na dania, które idealnie sprawdzają się 

na romantycznej kolacji czy spotkaniu z przyjaciółkami. Widzowie dowiedzieli się 

o cudownych właściwościach orzechów, kiedy najlepiej jeść owoce morza i jak zamienić 

swoją kuchnię w prawdziwe królestwo! Prowadząca zaprezentowała przepisy na swoje 

ulubione dania i zdradziła tajniki zniewalających deserów. Nie ma wątpliwości, że „Sexy 

kuchnia Magdy Gessler” uwodzi i dostarcza wielu wrażeń!

Magda Gessler doskonale wie jak zdobyć serca widzów, a także jak zadowolić nawet 

najdelikatniejsze podniebienia. Czym tym razem ikona polskiej telewizji zaskoczy swoich 

wielbicieli? Już wiosną zaprezentuje kolejne przepisy na szampańskie desery, niebanalne 

dania, oryginalne przystawki i pyszne sałatki. Zapraszamy do fascynującego świata „Sexy 

kuchni Magdy Gessler”!



LUTY 2018 MAKŁOWICZ 
W DRODZE

Pierwszym przystankiem programu „Makłowicz w drodze” będzie Ukraina. Prowadzący zabierze widzów w samo serce 

Karpat – odwiedzi miejsca, które znajdują się z dala od turystycznych szlaków. Na jego drodze znajdą się historyczne 

miasta, takie jak: Mukaczewo, Użhorod czy Kołomyja. Prowadzący zdradzi tajemnice klasztornych serów, pokaże jak 

przygotować zupę rybną w kociołku, a także zaprezentuje typowe dla tego regionu danie – banusz. Wraz z widzami 

odwiedzi żywe muzeum instrumentów muzycznych i odkryje najmłodszy pomnik cesarza Franciszka Józefa. Co więcej, 

oprowadzi nas po mieście, z którego wywodzą się jego przodkowie. To nie wszystko! W nowych odcinkach programu 

„Makłowicz w drodze” uznany smakosz zabierze widzów również do Belgii oraz innych fascynujących krajów. 

Robert Makłowicz od lat przybliża Polakom tradycyjne specjały z całego świata. 
Uwielbiają go zarówno młodsi, jak i starsi widzowie, których oczarowuje swoimi 
historiami. „Makłowicz w drodze” zaprasza w kolejną kulinarną podróż!

Robert Makłowicz o jedzeniu wie prawie wszystko. Już od 20 lat ukazuje związki kuchni 

z kulturą, odkrywa lokalne tradycje oraz miejscowe specjały. Ceniony dziennikarz 

w swoim programie przedstawia świat z zupełnie innej perspektywy. To właśnie dzięki 

niemu Polacy uczą się nowych smaków, mają szansę na spróbowanie fenomenalnych dań 

i poznanie fascynujących historii danego rejonu. 



MARZEC 2018 PRZEPIS NA 
SUKCES
Katarzyna Meller kocha gotować. O jedzeniu pisze i rozmawia. Nieustannie podpatruje 
innych kucharzy, szuka nowych smaków i gromadzi przepisy. W swoim nowym 
programie odwiedzi szefów kuchni, których restauracje stały się prawdziwą mekką dla 
smakoszy. Jaki jest ich „Przepis na sukces”?

Kiedy kucharza można nazywać mistrzem? Skąd biorą się oryginalne przepisy i smaki, 

których się po prostu nie da zapomnieć? W których miejscach w Polsce można spotkać 

kulinarnych artystów? 

Katarzyna Meller – miłośniczka dobrej kuchni, autorka przepisów kulinarnych 

i restauratorka – przemierza Polskę, odwiedzając pasjonatów gotowania, którzy ze 

swojego zawodu uczynili prawdziwą sztukę. Prowadząca próbuje nowych smaków 

i podgląda tajemnice szefów kuchni w całej Polsce. Odwiedzi znane restauracje i wyszuka 

jeszcze nieodkryte kulinarne perełki. Prowadząca wspólnie ze znakomitymi kucharzami 

przygotuje popisowe dania i sprawdzi jak wygląda ich życie od kuchni. Czy zdradzą jej swój 

przepis na sukces?

W pierwszym odcinku programu Katarzyna Meller zabierze widzów Food Network na 

malownicze Mazury! Restaurację „Barka” prowadzi polsko-filipińskie małżeństwo, 

a serwowane tam potrawy są wynikiem zderzenia dwóch kultur i odmiennych 

temperamentów. Jaki jest sekret ich kuchni?



KWIECIEŃ 2018 DZIEWCZYNY 
Z WYPIEKAMI

Zrobienie idealnego tortu nie jest prostą sprawą. Liczą się nie tylko umiejętności kulinarne, ale też ogromna wyobraźnia, 

szczypta cierpliwości i zamiłowanie do detali. „Dziewczyny z wypiekami” coś o tym wiedzą! W każdym odcinku zmierzą 

się z innymi słodkimi wyzwaniami. Ten przebojowy duet zrobi wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom wymagających 

klientów, którzy szukają swojego wymarzonego ciasta. Tort często musi być spersonalizowany i pasować do tematyki 

przyjęcia. Okazji do świętowania może być naprawdę wiele! Czy bohaterkom uda się stworzyć perfekcyjny tort, który 

zachwyci wszystkich gości? 

„Dziewczyny z wypiekami” to nie tylko znakomita rozrywka, ale również źródło kulinarnych inspiracji! Widzowie Food 

Network już wiosną dowiedzą się jak samodzielnie przygotować prawdziwy tort, czego potrzebują do wykonania 

doskonałego biszkoptu, który nigdy nie opada i zachwyca lekkością, oraz jak zrobić krem, który się nie warzy. Bohaterki 

programu zdradzą też jak sprawić, by ciasto nie tylko pysznie smakowało, ale też efektownie wyglądało! Spektakularne 

formy, kształty, mnogość barw, a przede wszystkim doskonały smak – to wyróżnia wypieki dziewczyn!

Agata i Małgosia kochają słodkie wyzwania. W swojej pracowni cukierniczej często 
spotykają się z nietypowymi zamówieniami. Jak poradzą sobie z pomysłami klientów? 
Czy ich torty przypadną do gustu organizatorom przyjęcia? „Dziewczyny z wypiekami” 
to idealna propozycja dla miłośników wyjątkowo pięknych i przepysznych ciast!





KWIECIEŃ 2018 JESTEM 
Z POLSKI

Szacuje się, że około 18 milionów naszych rodaków żyje poza granicami kraju. Dlaczego? Powody wyjazdu mogą być 

różne – podjęcie studiów na zagranicznej uczelni, praca, chęć przeżycia niesamowitej przygody, rozwijanie 

zainteresowań czy miłość. Bohaterem każdego odcinka programu jest inna osoba, która zdecydowała się zamieszkać 

w jednym z odległych zakątków świata. Dzięki niej, widzowie dowiedzą się gdzie dobrze zjeść, jakie są najlepsze 

lokalne festiwale, co charakteryzuje system edukacji danego kraju i czym różnią się jego obyczaje od naszych. To nie 

wszystko! Będą mogli zobaczyć także najważniejsze zabytki, sprawdzą czy łatwo jest wynająć mieszkanie i wybiorą się 

na najlepsze imprezy. 

„Jestem z Polski” to unikatowe źródło informacji z pierwszej ręki, podanych w formie dynamicznego poradnika. 

Już wiosną odwiedzimy m.in. Japonię, Stany Zjednoczone, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Chiny! 

W każdym odcinku zaprosimy na wywiady z bohaterami programu i przedstawimy fascynujące materiały nagrane przez 

nich samych.

Jeśli marzysz o mieszkaniu w innym kraju, potrzebujesz praktycznych rad dotyczących codziennego życia, a może 

po prostu jesteś miłośnikiem podróży, to z pewnością program dla ciebie! „Jestem z Polski” jest także doskonałą 

propozycją dla wszystkich fanów vlogów i reportaży.

Czegoś takiego jeszcze nie było! „Jestem z Polski” to program oparty na formule 
podróżniczego wideobloga! Polacy mieszkający w najodleglejszych zakątkach świata 
zdradzą w nim tajemnice miejsc, w których zatrzymali się na dłużej. Jak wygląda 
ich życie? Czy poznali już wszystkie lokalne zwyczaje? Co naprawdę warto zobaczyć 
w ich rejonie?



MAJ 2018 EUROPA NA 
WEEKEND

W programie „Europa na weekend” zabierzemy widzów do najciekawszych i najpiękniejszych zakątków naszego 

kontynentu. Pokażemy, które miejsca warto odwiedzić, a które lepiej ominąć, mając w zanadrzu jedynie kilkanaście 

godzin. Zajrzymy również do lokalnych restauracji, spotkamy się z ciekawymi ludźmi i rzucimy się w wir europejskiego 

życia nocnego! 

Zanim dzień dobiegnie końca, będziesz przekonany o tym, że spontaniczne wyjazdy są naprawdę fascynujące. Jeżeli 

masz trochę wolnego czasu, nie zastanawiaj się dłużej i ruszaj w podróż po Europie! 

Jest piątek i nie masz pomysłu na weekend? Dlaczego nie wybrać się w podróż po 
Europie? Zdążysz choć przez chwilę nacieszyć się śródziemnomorską pogodą, zjeść 
kawałek pizzy prosto z włoskiego pieca czy napić się czeskiego piwa. W nowym cyklu 
udowodnimy, że wystarczy kilka godzin, aby złapać oddech, oderwać się od obowiązków 
i do szaleństwa zakochać się w podróżach. Europa stoi przed tobą otworem!

Edynburg, Sycylia, Lizbona, a może Sofia? Tysiące turystów z całego świata każdego dnia 

odwiedzają najpiękniejsze miejsca starego kontynentu. Kultowe stolice, najważniejsze 

muzea, zniewalająca architektura, niezapomniane widoki i interesujący ludzie. 

Nie wszyscy mają czas na długie wyprawy, dlatego coraz większą popularnością cieszą 

się wyjazdy typu „city breaks”. Są to zazwyczaj podróże weekendowe, dzięki którym można 

zwiedzić świat i nie nadużywać cierpliwości pracodawcy! Każdego dnia linie lotnicze kuszą 

tanimi biletami, które coraz częściej kosztują mniej niż bilet autobusowy z Białegostoku 

do Krakowa. Bez problemu można też znaleźć niedrogie hotele czy mieszkania w samym 

sercu miasta. 



MARZEC 2018 MARTYNA NA 
KRAŃCU ŚWIATA

Co zobaczą widzowie w programie „Martyna na krańcu świata”? Będzie to rozbudowana relacja z podróży Martyny 

Wojciechowskiej do Japonii, Mongolii, Pakistanu i Boliwii. Na nowo opowiedziane historie, dodatkowi bohaterowie oraz 

ciekawe, nieporuszone do tej pory wątki. Martyna ponownie zabierze widzów na sam kraniec świata! 

Pierwszym miejscem będzie Japonia – najszybciej starzejąca się populacja na świecie. Japończycy są bardzo 

zapracowani i mają mało czasu na życie prywatne. Czy dlatego decydują się na związki ze sztucznymi kobietami, 

które nie mają żadnych wymagań? Jak można „zaprojektować” sobie idealną wybrankę życia? Co sądzą o miłości? 

Dokument jest szokującą opowieścią o epidemii samotności w Kraju Kwitnącej Wiśni. Wiosną widzowie będą mieli 

również szansę lepiej poznać odważną dziewczynkę Akhbotę z Mongolii, która na co dzień zajmuje się sokolnictwem. 

To będzie wyjątkowa historia o prawdziwej sile oraz niezwykłej więzi człowieka z drapieżnikiem. „Martyna na krańcu 

świata” przeniesie nas także do Pakistanu – kraju męskiej dominacji. Na szczęście żyją tu także odważne kobiety, 

które biorą sprawy w swoje ręce i zmieniają otaczającą je rzeczywistość. Prowadząca przedstawi historię Masarrat 

Misbah, która prowadzi niezwykły salon piękności dla kobiet poparzonych kwasem. Martyna Wojciechowska dotrze 

także do menonitów – jednej z najbardziej zamkniętych społeczności na świecie. Świadomie odrzucają elektryczność 

i technologię. Żyją z dala od cywilizacji, skupiając się jedynie na religii, roli i hodowli zwierząt. Jak wygląda ich życie na 

co dzień?

Jedną z najważniejszych wartości w życiu Martyny Wojciechowskiej jest wolność. 
Podróżniczka postanowiła sprawdzić, co dokładnie oznacza to pojęcie także dla jej 
bohaterów. Tym razem widzowie będą mieli okazję zobaczyć nieemitowane wcześniej, 
poszerzone wersje fragmentów podróży Martyny do Japonii, Mongolii, Pakistanu 
i Boliwii! Powstały z nich aż cztery niezwykłe dokumenty. „Martyna na krańcu świata” 
już wiosną w Travel Channel!

Martyna Wojciechowska od lat odkrywa najbardziej odległe zakątki naszego globu. Podczas 

wszystkich edycji programu „Kobieta na krańcu świata” niestrudzona podróżniczka zabrała 

widzów w niezwykłą podróż do prawie 60 krajów, przedstawiając historie ponad 70 kobiet. 



KWIECIEŃ 2018 SUBIEKTYWNY 
RANKING NAJ
Kanał Travel Channel przygotował idealną propozycję dla fanów rankingów, 
wyliczanek i szybkich podróży palcem po mapie. Gdzie można wybrać się na 
weekend? Na jakiej plaży najprzyjemniej wygrzać swoje zziębnięte ciało? 
Najbardziej romantyczne miasto? Jaki jest perfekcyjny kierunek na podróż poślubną? 
Propozycje na ekstremalne wyprawy? Tego wszystkiego widzowie Travel Channel 
dowiedzą się od znanych i lubianych ekspertów.

„Subiektywny ranking NAJ” zabierze widzów na wycieczkę w najodleglejsze miejsca 

świata! Błyskawicznie przeniesie ich z Kioto do Dubaju, z nieziemskiej świątyni Angkor 

Wat do kosmicznej Monument Valley. W poszukiwaniu skarbu Inków udadzą się na Machu 

Picchu, a łyk czystej i zimnej wody z Bajkału zagryzą świeżo złowionym omulem... Widzowie 

Travel Channel dowiedzą się również ile zarabia gejsza i kiedy trzeba bać się rekinów.

Za przewodników służyć nam będą prawdziwi podróżnicy, dziennikarze, zakręceni 

blogerzy, amatorzy dalekich wypadów, pasjonaci ekstremalnych przygód, kobiety 

przejeżdżające cały świat na motorze czy nurkowie zapuszczający się w najgłębsze 

i najciemniejsze jaskinie oceanów. Wśród nich między innymi: podróżniczka 

i dziennikarka Martyna Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika „Podróże” – 

Joanna Szyndler, pasjonat podróży i prezenter pogody Jarosław Kret, podróżnik Tomek 

Michniewicz, dziennikarz Michał Ogórek, Tomasz Gorazdowski – dziennikarz Programu 

3 Polskiego Radia, Michał Cessanis (National Geographic), Michał Piróg (tancerz, pasjonat 

podróżowania), Beata Sadowska (dziennikarka, autorka bloga beatasadowska.com), 

Krzysztof Starnawski (speleolog, nurek), Mateusz Siodłoczek (pilot liniowy, zawodnik 

szybowcowej kadry narodowej), Norbi (piosenkarz) czy dziennikarz Roman Czejarek.



CZERWIEC 2018 JAK ZOSTAĆ 
PILOTEM

Kiedy jesteśmy na lotnisku, często z fascynacją przyglądamy się mijającym nas pilotom samolotów pasażerskich. 

Wielu z nas wydaje się, że to prestiżowy zawód przynoszący same korzyści. Jak naprawdę wygląda praca pilota? 

Czy trudno jest zdobyć licencję? Ile trwa szkolenie kandydatów? Czy każdy może zasiąść za sterami samolotu? Serial 

dokumentalny „Jak zostać pilotem” zdradza widzom kulisy tej ciekawej profesji. Kamery towarzyszą bohaterom 

programu już od samego początku – w czasie treningów, egzaminów i szkoleń. Są z nimi także przed startem, w trakcie 

lotów, w przerwach między nimi oraz po zakończonych rejsach. 

Nowy cykl Travel Channel wyjaśnia, jak zostać pilotem, oraz opowiada o zwyczajach panujących na pokładzie. Widzowie 

dowiedzą się co jedzą pilotujący samoloty, jak się relaksują oraz czy sypiają w trakcie długich tras. Bohaterowie 

programu opowiedzą, jak wyglądały ich drogi do spełnienia marzeń o lataniu, wspomną o mrożących krew w żyłach 

zdarzeniach na pokładzie oraz podzielą się historiami ze swojego życia prywatnego. W serialu nie zabraknie także  

ciekawostek technicznych! Na własne oczy zobaczymy, jak wygląda tankowanie, odladzanie, mycie, czyszczenie 

czy przegląd samolotu. 

„Jak zostać pilotem” to idealna propozycja dla wszystkich, którzy kochają podniebne podróże i cenią odważnych ludzi 

z pasją! 

Pilot samolotu pasażerskiego to jedna z najbardziej prestiżowych profesji świata. 
Tysiące młodych chłopaków marzą, żeby pracować właśnie w tym zawodzie. Kandydaci 
muszą mieć znakomity wzrok, świetny refleks, żelazne nerwy, doskonały stan zdrowia 
i wszechstronną wiedzę. Tylko wybrani przechodzą wszystkie testy pomyślnie. 
„Jak zostać pilotem” to unikatowy serial dokumentalny, który pokazuje kulisy tego 
zawodu, począwszy od fazy testowej, przez szkołę, uzyskanie licencji, aż do praktyki 
w powietrzu. Travel Channel wita na pokładzie!





TVN FABUŁA
W TVN Fabuła wszyscy wielbiciele kina znajdą coś dla siebie. Oferta kanału wypełniona 
jest hitami prosto z fabryki snów, najlepszymi polskimi produkcjami, kultowymi 
serialami i autorskimi programami Karoliny Korwin-Piotrowskiej, Andrzeja Sołtysika, 
Kingi Burzyńskiej, Oliviera Janiaka i Anny Wendzikowskiej. 

TVN Fabuła to najbardziej filmowy ze wszystkich kanałów Grupy TVN. To właśnie tu 

produkcje sensacyjne i komedie romantyczne przeplatają się z wciągającymi kryminałami 

i ekranizacjami najlepszych komiksów oraz opowieściami familijnymi. TVN Fabuła to także 

stacja dla wielbicieli klasycznego kina z całego świata oraz tych, którzy kochają seriale. 

To nie wszystko! 

Dodatkowo ofertę kanału wzbogacają różnorodne programy o tematyce filmowej. 

Widzowie pokochali „DKF”, nową produkcję pasjonatki kina, Karoliny Korwin-Piotrowskiej. 

Prowadząca stworzyła miejsce, w którym reżyserzy, aktorzy, autorzy scenariuszy, 

producenci, operatorzy oraz inne osoby ze świata filmu opowiadają widzom jak wygląda 

ich praca od kulis. Zdradzają tajniki swoich niełatwych, ale fascynujących profesji i dzielą 

się własnymi przemyśleniami o kinie. Karolina Korwin-Piotrowska w „DKF” nie unika 

trudnych tematów oraz umiejętnie podsyca gorące dyskusje. Kto będzie jej gościem 

w kolejnym sezonie? 

Innym autorskim programem TVN Fabuła jest „Szkoła filmowa” Kingi Burzyńskiej. 

Prowadząca jak nikt inny potrafi stworzyć klimat do interesującej rozmowy 

z najważniejszymi osobami ze świata filmu, teatru i telewizji. To właśnie jej, bohaterowie 

opowiadają o swoich wspomnieniach ze szkoły, pierwszych porażkach i sukcesach. 

Kinga potrafi zadać im pytania, których jeszcze nigdy nie słyszeli. Czy na nie odpowiedzą, 

przekonamy się już w kolejnym sezonie programu. 

Anna Wendzikowska spotyka na swojej drodze wiele współczesnych gwiazd z Hollywood. 

Jednak to nie one fascynują ją najbardziej. W swoim programie wraca do tych aktorek, 

które trwale zapisały się w historii światowej kinematografii. Dlaczego do dzisiaj inspirują 

i fascynują miliony widzów? W swoim programie „Dziewczyny z Hollywood” Anna 

Wendzikowska opowie o ich życiu, zwyczajach, sposobach dbania o urodę i postara się 

odpowiedzieć na jedno najważniejsze pytanie: w czym tkwi sekret ich popularności?

Dziennikarza Andrzeja Sołtysika nikomu nie trzeba przedstawiać. Ten wybitny znawca 

sztuki filmowej w swoim programie gości twórców polskiego kina. Każda rozmowa 

to spotkanie „jeden na jeden”, w którym o osobliwym świecie filmu opowiadają 

niekwestionowane autorytety. Nowe odcinki „Andrzej Sołtysik przedstawia” już wiosną. 

Swój program na antenie TVN Fabuła ma także Olivier Janiak. W „Fabuluuz” spotyka się 

z nietuzinkowymi osobami ze świata kultury i sztuki, które mimo swoich osiągnięć i pasji 

nie są powszechnie znane masowemu odbiorcy. Czy dzięki temu programowi zachwycą 

widzów TVN Fabuła?





TVN24
Rzetelne informacje z pierwszej ręki, ciekawe reportaże, różnorodne komentarze, 
dogłębne analizy oraz wydania specjalne zawsze wtedy, gdy dzieje się coś ważnego. 
TVN24 od lat dostarcza widzom informacje z pierwszej ręki. W ubiegłym roku ten 
należący do Grupy TVN kanał był najchętniej wybieraną stacją newsową, zarówno 
wśród grupy komercyjnej, jak i wszystkich widzów.

Najświeższe informacje przekazywane co pół godziny, ciekawe programy publicystyczne 

i informacyjne – od początku swojego istnienia TVN24 przekazuje widzom wiadomości na 

najwyższym poziomie. Programy takie, jak: „Poranek TVN24”, „Jeden na jeden”, „Fakty 

w południe”, „15:00 na żywo”, „Fakty po południu”, „Tak jest”, „Fakty po Faktach”, „Kropka 

nad i”, „Czarno na białym”, „Polska i świat” czy „Dzień po dniu” gwarantują, że o każdej 

porze dnia widzowie mogą na antenie TVN24 obejrzeć to, co najistotniejsze zarówno w kraju, 

jak i na świecie.  

Stacja nadaje z najnowocześniejszego studia w Europie. Dzięki licznym oddziałom 

lokalnym w największych miastach Polski oraz korespondentom zagranicznym, 

m.in. w Londynie, Moskwie czy Waszyngtonie, przekazuje zawsze aktualne wiadomości, 

bezpośrednio z miejsc wydarzeń. 

Szybki, wiarygodny przekaz oraz ciekawa i wnikliwa publicystyka to efekt 17 lat 

doświadczenia oraz profesjonalnego zespołu dziennikarzy, który tworzą m.in. Justyna 

Pochanke, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Anita Werner, Marta Kuligowska, 

Bogdan Rymanowski, Grzegorz Kajdanowicz, Andrzej Morozowski i Tomasz Sianecki.

Integralną część kanału stanowią social media (Twitter, Facebook) oraz Kontakt24 – 

interaktywny serwis umożliwiający użytkownikom relacjonowanie wyjątkowych wydarzeń, 

których są świadkami, a także portal tvn24.pl oferujący najświeższe informacje z kraju i ze 

świata, unikalne wideo i relacje na żywo.





TVN24 BiS
TVN24 BiS to uzupełnienie informacyjnego portfolio Grupy TVN. Na antenie tego 
kanału widzowie znajdą nie tylko najświeższe wiadomości biznesowe, ale także 
międzynarodowe. To doskonałe źródło informacji dla widzów, którzy o gospodarce 
i tym, co dzieje się na świecie, chcą wiedzieć więcej.

W co warto inwestować? Jakie skutki będzie miał Brexit? Czy wprowadzane zmiany prawne 

wpłyną na stan portfeli Polaków? Na te i wiele innych pytań każdego dnia odpowiadają 

dziennikarze TVN24 BiS, którzy uważnie śledzą światowe giełdy czy międzynarodowe 

wydarzenia. TVN24 BiS to przede wszystkim najświeższe i najważniejsze informacje 

z rynków polskich, zagranicznych, analizy oraz komentarze ekspertów. 

W ramówce stacji główne miejsce zajmują magazyny informacyjno-publicystyczne 

oraz programy poradnikowe z dziedziny biznesu, finansów i inwestycji, w tym m.in.: 

„24 godziny”, „Biznes dla ludzi”, „Fakty z zagranicy”, „Horyzont”, a także „Świat 

w południe”, Świat technologii” czy filmy dokumentalne.

Zespół TVN24 BiS tworzy grono doświadczonych dziennikarzy, specjalizujących się 

w sprawach międzynarodowych oraz ekonomicznych, m.in.: Katarzyna Kolenda-Zaleska, 

Jolanta Pieńkowska, Robert Stanilewicz, Ewa Ewart, Jacek Stawiski, Piotr Kraśko, Jacek 

Pałasiński i Maciej Wierzyński.

Uzupełnieniem kanału jest tvn24bis.pl – portal informacyjny, oferujący dostęp do 

bieżących wiadomości o tematyce międzynarodowej i biznesowej oraz informacji 

poszerzających materiały antenowe.





PLAYER
W nadchodzącym sezonie najbardziej angażujący serwis VOD player zaoferuje swoim 

widzom jeszcze więcej najwyższej jakości rozrywki. W jednym miejscu użytkownicy znajdą 

37 najlepszych kanałów na żywo, prawie 1000 filmów i ponad 2200 tytułów.

Bezpłatnie w katalogu VOD, oprócz najnowszych propozycji z anteny TVN (m.in. „Hipnoza”, 

„Iron Majdan” czy drugi sezon serialu „Diagnoza”), twórcy serwisu udostępnią rozszerzone 

formaty uwielbianych przez widzów programów (m.in. „Kuba Wojewódzki. Ciąg dalszy” 

i „Iron Majdan. Domówka”). Ekskluzywnie na platformie player, wyłącznie po bezpłatnej 

rejestracji, użytkownicy zyskają dostęp do kolejnych koncertów „MTV Unlplugged” (wśród 

tegorocznych  artystów m.in. Monika Brodka), a także programów „Ex On the Beach” oraz 

„Warsaw Shore”. Jedynie w player, widzowie z Polski będą mieli możliwość obserwować 

dalsze losy rodziny Forresterów w serialu „Moda na Sukces”.

W ofercie płatnej player+ znajdzie się 37 najczęściej wybieranych przez widzów kanałów 

na żywo od takich dostawców, jak Discovery, Disney, National Geographic, Eurosport, 

Eleven Sports oraz MTV. Nie zabraknie tu również treści premium emitowanych na żywo 

na kanałach CANAL+ i HBO bez długoterminowych zobowiązań, a także szerokiej oferty 

hitów prosto z kina w CANAL+ (m.in. „La la land”, „Siedem minut po północy”, „Dzień 

patriotów”) oraz seriali („Grzesznica”, „Snowfall”).

HBO zaproponuje kultowe seriale (wśród nowości „Templariusze”). Ponadto, odwiedzający serwis będą mieli 

możliwość obejrzeć przedpremierowe odcinki wybranych seriali TVN oraz skorzystać z bogatej biblioteki filmów 

na życzenie (m.in. tej wiosny „Listy do M. 3”, „Człowiek z magicznym pudełkiem”). Korzystający z serwisu będą mogli 

również przeżyć niesamowite sportowe emocje (CANAL+ Sport, nSport, Eleven Sports i Eurosport).

Poza szeroką ofertą treści, player dużą wagę przykłada do jakości publikowanych materiałów. Duża część z nich 

przygotowana jest w technologii 4k m.in. najnowszy  program „Hipnoza” i drugi już sezon serialu „Diagnoza”.

Serwis player to unikalna oferta wideo na żądanie i telewizji on-line, która wiosną da widzom przyjemność korzystania 

z treści na komputerach, urządzeniach mobilnych i smart TV.  
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