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Człowiek od zawsze pragnął zdominować przestworza. Udało się to na 
początku XX wieku i od tamtego czasu lotnictwo rozwija się w niebywałym 
tempie. Coraz więcej osób hobbystycznie postanawia wzbić się w niebo.
W nowym programie TVN Turbo „TOP Wings” pokażemy, czym naprawdę 
jest miłość do latania. Mistrz i uczeń – układ znany od wieków w wydaniu 
„TOP Wings” dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń. Mistrz – Wojciech 
Dobrzeniecki – pilot zawodowy, który z niezwykłą dokładnością i poczuciem 
humoru potrafi wprowadzać młodych adeptów latania w tajniki tej sztuki. 
Uczeń – Piotr Fiedler – niepokorny, zadziorny, żyjący nowymi technologiami. 
Jako przewodnicy po świecie lotnictwa pokażą plusy i minusy tego hobby.
Czy mistrzowi uda się zarazić młodego pasjonata nowych technologii
miłością do latania? Jak na nietypowe spojrzenie Piotra zareaguje 
doświadczony pilot? W tym programie wszystko jest możliwe. 
Samoloty małe i duże, nowoczesne i te „z duszą” – „Top Wings” przeniesie
każdego w świat, dotychczas zarezerwowany dla nielicznych. Spotkanie 
z pasjonatami latania, tajemnice maszyn lotniczych, nietuzinkowe trasy 
i niezwykłe lotnicze wydarzenia.  Pokażemy, jak w powietrzu sprawują się 
Cesny, Antonowy, śmigłowce i TS 11 Iskra.  Byliśmy w krakowskim Muzeum 
Lotnictwa oraz w hangarach pod Warszawą, gdzie składane są nowe samoloty. 
Przepytaliśmy pasjonatów, zapaleńców i prawdziwych lotniczych freaków. 
Pokażemy wszystko, co lata i wszystko, co spada!



Wybuchy, ćwiczenia, skoki ze spadochronem – to codzienność armii, o której
wszyscy wiedzą. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dzisiejsze wojsko 
to zaawansowana technologicznie machina. Najnowocześniejsza broń, 
rewolucyjne podejście do strategii, super wytrzymałe pojazdy – „Siła armii” 
w końcu zostanie odkryta dzięki nowemu programowi TVN Turbo! Major 
Arkadiusz Kups to niekwestionowany ekspert w dziedzinie wojskowości. Od 
lat były oficer jednostek specjalnych zaraża miłością do armii i sportu tysiące 
młodych ludzi. Teraz szerokiej publiczności pokaże, czym jest współczesne 
wojsko. Dziś aby być żołnierzem nie wystarczy hart ducha i dobra kondycja. 
W armii karierę robią osoby z zacięciem technologicznym i informatycznym. 
Coraz częściej do obsługi współczesnych rodzajów uzbrojenia potrzebna jest 
wiedza rodem z NASA.  Ekipa programu przedstawi praktyków – pilotów, 
kierowców, ogniomistrzów, którzy opowiedzą, jak wygląda praca z różnymi
rodzajami broni i urządzeń militarnych. Major Kups zapyta ćwiczących na 
poligonach żołnierzy, jak wygląda ich codzienna praca ze sprzętem wojskowym. 
Jak radzą sobie z różnymi jej aspektami  – przeciążeniami sięgającymi 5G czy 
wielogodzinnymi lotami? W „Sile armii” pokażemy zderzenie technologii 
wschodniej z zachodnią. Mjr Kups sprawdzi czym różni się F-16 od Miga-29 czy 
czołg Twardy od Leoparda. Wyniki tych porównań będą nieraz zaskakujące.



Półki sklepowe uginają się od sprzętów, a zakupy możemy robić przez Internet 
i telefon. Gadżety, coraz to nowocześniejsze urządzenia, najrozmaitsze 
aplikacje. Różnorodność oferty może przyprawić o zawrót głowy, dlatego 
jest „Nowy gadżet”. Kuba Klawiter – prawdziwy gadżetomaniak przetestuje
wszystkie dostępne na rynku przedmioty, sprzęty i aplikacje. Dzięki 
najwymyślniejszym sprawdzianom, widzowie TVN Turbo dowiedzą się, 
co warte jest ich uwagi. Rowery, sprzęt dla majsterkowiczów, ekwipunek 
bywalca festiwali, niezbędnik ekologa – w programie zajmiemy się wszystkimi 
dziedzinami życia i pokażemy, że gadżetów wokół nas nie brakuje, 
warto więc wiedzieć, które wybrać. Dla kogo jest rower bambusowy, a komu 
przypadnie do gustu YikeBike? Czy warto inwestować w domowy bank 
prądu? Jak sprawdzają się szyby antywłamaniowe? Nasz prowadzący 
nie spocznie, dopóki nie odpowie na te i więcej pytań. Na testach jednak
się nie skończy. Odwiedzimy też targi gadżetów i elektroniki, by 
wyszukać dla Was najgorętsze nowości. Nowe, rzetelne i niesztampowe
spojrzenie na gadżety w „Nowym gadżecie” od jesieni w TVN Turbo.



Najpierw musieli udowodnić, że chcą odkryć w sobie zwierzę. Potem 
zgromadzić w sobie zapasy adrenaliny i humoru, by w końcu poczuć dzikość! 
Wszystko to pod okiem Isaiaha Mustafy, który wie, co to znaczy rozpalać kobiety
i jak jeździć konno tyłem. Tego ostatniego spróbują sami śmiałkowie, którzy 
zgłosili się do programu „Poczuj dzikość”! Sprawdzamy czy Polacy mają 
w sobie czynnik dzikości. O tytuły Wilka, Lisa i Jastrzębia konkurują mężczyźni, 
którzy twierdzą, że mają pazur. Wielbiciele mocnych wrażeń, fanatycy 
adrenaliny, śmiałkowie, którzy nie boją się stanąć oko w oko z własnymi 
lękami. Takich, jak oni ze świecą szukać! Ale my ich odnaleźliśmy i teraz poddamy
 ostatecznym próbom.  Podziemny spływ kajakami przy użyciu patelni, pogoń 
za lisicą na quadach czy jazda konno tyłem – tylko najwytrwalsi i najbardziej 
szaleni będą w stanie przetrwać wyzwania oceniane przez samego Isaiaha 
Mustafę!



Małe, duże, rodzinne i sportowe – chociaż widzimy ich setki każdego dnia, 
samochody wciąż budzą wiele emocji. Można lubić określoną markę, być 
fanem konkretnego modelu lub marzyć o najwspanialszym z bolidów. Choć 
ich historia jest krótka, wśród aut wiele zyskało miano kultowych. Razem 
z naszymi gwiazdami poznacie 44 z nich. Będzie Cadillac Edwarda Gierka, 
Citroen De Gaulle’a i Fantomasa oraz legenda czarnej Wołgi. Omówimy 
nielegalny wyścig Fordem Mustangiem, wspomnimy czasy pięcioosobowych 
rodzin w „maluchu” na wakacjach, polską wiochę czyli Hummer na gaz. 
Przywołamy naszego dobrego, starego STARa w roli Papamobile, ale też, to 
od czego wszystko się zaczyna, czyli ukochane „resoraki”. Samochody mafii, 
celebrytów, polityków, Batmana i Bonda. Będzie wszystko, nawet powrót do 
przyszłości… A gwarancją, że nie zabraknie kontrowersji i sporów będą nasi 
goście: Włodzimierz Zientarski, Paweł Królikowski, Patryk Mikiciuk, Adam 
Kornacki, Konjo, Michał Kościuszko, Tomasz Kuchar, Natalia Siwiec, Kamil 
Durczok, Jerzy Dziewulski, Radosław Majdan i wielu innych… Zapnijcie mocno 
pasy, startujemy 13 września!



Jeździć każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej – patrząc na doświadczenia 
z samochodowych podróży często można wysnuć takie wrażenie. Kuba 
Bielak jako znawca zwyczajów, grzechów i zachowań kierowców sprawdza 
czy wszędzie są one takie same. Jak jeżdżą Grecy? Na co trzeba uważać na 
drogach Skandynawii? Czy policjanci w Finlandii są wyrozumiali? Czego nie 
wybaczą kierowcy z południa Europy? „Jazda (nie) polska” zna odpowiedzi na 
te pytania. 
Kuba Bielak przekracza granice, pokonuje setki kilometrów i uczy kierowców, 
jak poruszać się po europejskich drogach. „Jazda (nie) polska” czyli 
pierwszorzędny przewodnik po europejskich drogach już od września w TVN 
Turbo.



Nie straszne im wielotonowe machiny. Nie ugną się przed najtrudniejszym, 
rolniczym zadaniem! Michał Zabost i Michał T. Łukasiewicz w pocie czoła 
testują kolejne urządzenia ułatwiające pracę rolnikom. „Agromachina” 
prezentuje obraz polskiej wsi daleki od pokutujących od lat stereotypów. 
Już jesienią widzowie programu będą mieli szansę zobaczyć testy traktorów, 
maszyn leśnych i budowlanych. Dzięki kamerom „Agromachiny” podejrzą 
jak powstają nowoczesne giganty do prac polowych. Nie zabraknie także 
czegoś dla fanów starszych maszyn. Zaprezentujemy pojazdy rolnicze w stylu 
retro, które obecnie najczęściej dożywają swych ostatnich dni w stodołach pod 
pękami siana. W Niemczech nasi prowadzący zwiedzą jedną z najstarszych
na świecie, a zarazem najnowocześniejszych fabryk produkujących traktory 
i sieczkarnie. Jeden z odcinków poprowadzą z Michałami wyłonieni z castingu 
widzowie, którzy przeprowadzą inspekcję fabryki kombajnów w Polsce. 
„Agromachina” przywita jesień na pełnych obrotach.



Oni nie boją się żadnego motoryzacyjnego tematu! Auta nie mają przed nimi 
tajemnic, a ich testy samochodów są najlepsze w Polsce. Ekipa „Automaniaka” 
już nie może doczekać się jesieni! Marcin Prokop, Ben Collins, Rafał Jemielita, 
Patryk Mikiciuk i Krzysztof Maznas jak nikt wiedzą, czym wypada i czym warto 
jeździć. Specjalnie dla widzów „Automaniaka” testują najnowsze modele aut, 
nie boją się najgroźniejszych tras i silników, których moc niejednego kierowcę 
może przerazić. W najnowszych odcinkach nie zabraknie nietypowych testów. 
Zespół programu sprawdzi jak prezentują się samochody w starciu ze… 
sportowcami. Będą wyścigi, będzie prężenie muskułów. A wszystko w iście 
wyczynowym anturażu. Coś dla siebie znajdą na pewno fani kabrioletów. Ten 
rodzaj aut zostanie wzięty pod szczegółową lupę. Sprawdzimy nie tylko, jak 
głośno jest w samochodzie bez dachu przy naprawdę dużych prędkościach, 
ale przetestujemy jego możliwości przy naprawdę niskich temperaturach! 
Ekipa programu zmierzy się także ze stereotypami dotyczącymi różnych 
filozofii tworzenia aut i wreszcie znajdzie odpowiedź na pytanie: japońskie, 
amerykańskie czy europejskie? Wszystko to okraszone gośćmi, których 
miłość do aut może być dla Was zaskoczeniem! Najnowszych odcinków 
„Automaniaka” nie możecie przegapić!



Kamera „Auto-sportu” dociera wszędzie tam, gdzie słychać ryk silników, 
w powietrzu czuć testosteron i atmosferę rywalizacji. Tory w Polsce, Czechach, 
Austrii na Węgrzech i Słowacji zostały zdominowane przez innowacyjny 
puchar wyścigowy - Volkswagen Castrol Cup. Uczestnicy zawodów otrzymują 
od organizatora identyczne, specjalnie przygotowane auta – Volkswageny 
Golfy GTI, wyczynowe opony, pełną obsługę czyli to, co stanowi uzupełnienie 
talentu kierowcy, a często staje na drodze młodym zapaleńcom sportów 
motorowych w zaistnieniu w profesjonalnych pucharach. Wsparcie młodym 
sportowcom daje również inna akcja, którą relacjonuje „Auto-sport”. 
Lotto Team Mistrz i Uczeń to nowatorska akcja, w której uznani sportowcy 
wprowadzają w świat sportu jego młodych adeptów. Kamera programu 
towarzyszyć będzie m.in. Krzysztofowi Hołowczycowi, który przy okazji 
kolejnych rajdów terenowych szkoli swojego następcę. Widzowie przyjrzą się 
postępom Robina Szustkowskiego, który pod okiem Jarosława Kazberuka 
szkoli się w rajdach aut ciężarowych. Ponieważ sporty motorowe to nie tylko 
samochody, pokażemy także cykl imprez motorowodnej Formuły 1. Jesień 
w „Auto-sport” to jesień na wysokich obrotach!



Rozkładane krzesełko, kawałek kija i żyłki oraz starsi panowie nakazujący 
bezwzględną ciszę? W naszym programie zobaczycie, że wędkarstwo już 
dawno przestało tak wyglądać! Nowoczesne technologie, niezwykłe emocje, 
młodzi wędkarze, sprzęt wart tysiące - zobaczcie, jak w XXI wieku łowi się 
ryby. Najnowsze odcinki „Jak to jest złowione” na pewno nie rozczarują 
pasjonatów najróżniejszych odmian połowów. 
Program zagości m.in. w Jastarni na nocnych łowach z kutra. Prowadzący 
- Olin Gutowski zasadzi się na karasie i flądry. Pokaże, co znaczy dobra 
tyczka w wartkiej rzece. Wraz z gośćmi wyjaśni także, jak skutecznie nęcić 
oraz pod okiem kamer przeżyje wędkarską przygodę w Skandynawii. Ci, którzy 
lubią poczuć wodę na skórze także się nie zawiodą – ekipa programu pokaże 
wędkowanie w czasie brodzenia w strumieniach. Panie i panowie, pora 
chwycić wędki i wkroczyć w nowoczesny świat wędkarstwa!



Każdy użytkownik dróg świetnie wie, jak wygląda jazda polska. Kuba Bielak 
pokazuje, jak wyglądać ona powinna, znajduje odpowiedzi na pytania 
nurtujące zmotoryzowanych oraz zagląda za kulisy działań firm, z którymi 
kierowcy mają do czynienia na co dzień. W najnowszych odcinkach programu
przedstawione zostaną rzeczywiste koszty wypadków samochodowych. 
Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, ile każdego z podatników kosztuje
byle kolizja, damy Wam odpowiedź, która może skuteczniej wpłynąć na 
przestrzeganie przepisów drogowych niż fotoradary ministra Rostowskiego. 
Tym, do których nie przemawiają argumenty finansowe, polecamy praktyczny 
kurs bezpiecznej jazdy Kuby Bielaka. Dzięki jego poradom nie tylko zwiększą 
się szanse uniknięcia wypadków, ale także wzrośnie świadomość kierowców
odnośnie tego, jak z niebezpiecznej sytuacji należy się ratować tak, aby 
zminimalizować szkody i nie zagrozić innym uczestnikom ruchu. O tym, że na 
drodze nie jesteśmy sami będziemy jesienią często przypominać. Przedstawimy
m.in. nowe sposoby porozumiewania się między kierowcami. Już nie mruganie 
światłami, coraz rzadziej radia CB, więc czego używają Polacy do przekazywania
sobie informacji w czasie jazdy? Dowiecie się  jesienią z „Jazdy polskiej”.



Samochody wchodzące parami w zakręty z prędkością 160 km/h - z piskiem 
opon, w kłębach dymu. Między betonowymi ścianami, po górskich serpentynach 
i torach, każde miejsce jest dobre do zaprezentowania unikalnych umiejętności. 
Te samochody zostały specjalnie  przygotowane - mają moce większe niż ferrari 
czy lamborghini i oczywiście napęd tylko na tylne koła. 
Waszym przewodnikiem po świecie driftu jest Karol Kowalski – zawodnik 
Driftingowych  Mistrzostw Polski, dla którego drifting nie ma żadnych tajemnic.  



Kiedyś królowały na naszych drogach i bezdrożach, przez lata wszyscy 
próbowali o nich zapomnieć, a teraz przeżywają swój rozkwit – „Legendy PRL-u” 
wciąż są w dobrej formie. Patryk Mikiciuk z ekipą programu tropią najciekawsze 
spośród pojazdów z tej epoki, na widok których niejednemu zakręci się łezka 
w oku. Wśród legend prezentowanych w najnowszych odcinkach, oprócz 
kultowych samochodów, nie zabraknie tym razem również urządzeń 
rolniczych. Prowadzący sprawdzi, jak radzą sobie zabytkowe kombajny. 
Jak na profesjonalistów przystało, ekipa programu postanowiła sprawdzić 
w rzeczywistości, jak wygląda król polskich pól przy pracy i udała się na polską 
wieś na żniwa. Polne krajobrazy będą towarzyszyć naszemu prowadzącemu 
w czasie sprawdzania, jak obecnie radzą sobie skutery z dawnych lat. Osy, 
czeskie Kreciki i inni przedstawiciele małej braci motocyklowej rządziły 
na drogach Europy Wschodniej w latach 50-ych i 60-ych. Obecnie moda na 
skutery wróciła, ale czy nowoczesne sprzęty mają cokolwiek wspólnego ze 
swoimi poprzednikami? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań już od września 
w „Legendach PRL”.



Volvo, Jeepy, Lexusy, BMW, Mercedesy… “Moto-On” nie pomija żadnej marki 
i dokładnie sprawdza, co najnowsze, najbardziej pożądane auta mają pod 
maskami. Adam Kornacki i Marcin Orzepiński o samochodach mogą rozmawiać 
godzinami, i z chęcią dzielą się swoimi spostrzeżeniami z widzami. Auta, 
których ze świecą szukać na polskich drogach oraz te, które można spotkać 
na każdym rogu – nasi prowadzący podejmą się przetestowania każdego 
samochodu. Z dużą dawką poczucia humoru, w pięknych okolicznościach 
przyrody, profesjonalnie Adam Kornacki i Marcin Orzepiński sprawdzają 
obietnice producentów oraz przydatność wielu udogodnień, które niekiedy 
mają tylko podnieść cenę pojazdu. Nasi prowadzący przyjrzą się więc 
nowemu Mercedesowi S-klasie, sprawdzą, jak na drogach i bezdrożach radzi 
sobie Range Rover Sport oraz zapoznają się z zapowiedziami, które zostaną 
zaprezentowane w czasie salonu we Frankfurcie. Ale to dopiero początek 
atrakcji, które ekipa programu przygotowała dla fanów motoryzacji w nowych 
odcinkach!



Ogromne ciężarówki i małe dostawczaki znalazły swoje miejsce – program 
„Na osi” w TVN Turbo. Wszystko, co powinniście wiedzieć o branży 
transportowej – najnowsze informacje z targów, testy nowych pojazdów, zmiany 
w prawie i ciekawostki, które ułatwiają pracę. Kamera programu jest wszędzie 
tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Odwiedzamy pokazy i zloty, zwiedzamy 
firmy, pokazujemy codzienną pracę kierowców dużych ciężarówek. Tylko 
z nami podróż „Na osi” jest szybka, nowoczesna i bezpieczna.



Raport to pierwszy w Polsce codzienny program informacyjny o motoryzacji. 
Od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 pokazujemy rajdy, wyścigi, premiery 
samochodowe. Doradzamy, na co warto zwrócić uwagę w danym sezonie. 
Odwiedzamy najważniejsze wydarzenia motoryzacyjne w kraju i za granicą. 
Informujemy widzów o tym, gdzie paliwo jest najtańsze oraz których stacji 
benzynowych unikać, bo można zatankować „chrzczoną” benzynę. Zawsze 
po „Raporcie turbo” emitowana jest Pogoda dla kierowców.  To najświeższe 
informacje na temat temperatury, opadów, ciśnienia i wszelkiego rodzaju 
zagrożeń. W niedziele o godz. 23:05 prezentujemy Raport końcowy  czyli 
podsumowanie tygodnia wydarzeń motoryzacyjnych. Dzięki komentarzowi 
prowadzących program rozjaśnia zawiłe niekiedy zmiany w prawie oraz 
prezentuje ciekawostki, które ułatwiają codzienność kierowców. Tego programu 
nie może przeoczyć żaden użytkownik dróg i fan motoryzacji.



Polacy to niezwykle pomysłowy i zaradny naród. Dowiodą tego kolejne odcinki
programu „Polak potrafi”. Niezwykłe przedsięwzięcia, zapierające dech 
w piersiach urządzenia, niespotykane konstrukcje, pomysły, na które nie 
wpadł nikt wcześniej – udowadniamy, że w naszym kraju mnóstwo jest firm 
i ludzi, z niebanalnym pomysłem na życie. Nasza kamera dotarła do każdego 
zakątka kraju, żeby pokazać, co ciekawego potrafią wyprodukować Polacy. 
Byliśmy w Inowrocławiu, gdzie podglądaliśmy produkcję i crash-testy barier 
drogowych. W Lesznie k/Poznania odkryjemy tajemnice i wyjaśnimy zasadę 
działania nowoczesnego klucza, a w Lublinie zajrzymy do Inteligentnego 
Domu. „Polak potrafi” i nie boi się na tym zarabiać!



Niebezpieczne, zapierające dech w piersiach, przedziwne, prześmieszne  
rzeczy, których lepiej nie próbować samemu! Dzięki kamerom w telefonach
komórkowych, na kaskach i samochodach możemy pokazać najbardziej 
niewiarygodne nagrania. 
Śmiałkowie rzucający się z mostów, domorośli kaskaderzy, niesamowici 
akrobaci ich oraz wielu więcej bohaterów najbardziej niedorzecznych sytuacji 
zobaczycie w najnowszych odcinkach „Sam tego nie rób”.



„Samochód marzeń: kup i zrób” to jeden z najpopularniejszcych programów 
w TVN Turbo. Właściciele starych, często unikalnych samochodów zgłaszają 
swoje cztery kółka do programu, a profesjonalna ekipa zamienia pojazd 
w auto marzeń. Zasady programu pozostają niezmienne – po zebraniu 
zgłoszeń od widzów przeprowadzamy casting, by wyłonić czternastkę 
właścicieli, którym pomożemy w remoncie samochodów. Hobbyści, zapaleńcy, 
ale także „testerzy”, którzy chcą sprawdzić umiejętności mechaników – przez 
program przewija się istna plejada bohaterów. Ale wciąż to samochody są 
najważniejsze.  Jesienią widzowie zobaczą m.in. Citroena 2CV, Volkswagena 
Golfa w wersji Syncro Country i BMW5. Czy za sześć tysięcy złotych uda się 
spełnić marzenia właścicieli i doprowadzić ich samochody do ideału? Adam 
Klimek zrobi wszystko, by tak się stało!



Jedni ich podziwiają, inni łapią się za głowę i pytają – po co oni to sobie robią? 
Kandydaci do sprawdzenia się w prawdziwie męskich konkurencjach nie 
zaprzątają sobie głów takimi pytaniami. Oni po prostu postanawiają zmierzyć 
się z własnymi słabościami. Jak co roku na „Selekcję” zgłosiły się tłumy tych, 
którzy chcą przejść przez bezlitosne tryby systemu szkolenia jednostek 
specjalnych, przygotowane przez majora Arkadiusza Kupsa. Najnowsze 
odcinki „Selekcji” pokażą, jak wygląda ona z punktu widzenia nie tylko 
uczestników, ale i instruktorów. Sprawdzimy także wiarygodność uczestników.
Kamery towarzyszyć im będą 24 godziny na dobę. Także te ukryte, którym 
nic nie umknie! Mordercze treningi, praca z psychiką i wreszcie ostateczny 
sprawdzian – uczestnicy programu świetnie wiedzą na co się piszą! Tak było 
w przypadku jednej z uczestniczek, która z poligonu trafiła do szpitala. Jej 
organizm nie wytrzymał serwowanych obciążeń. Po raz pierwszy w historii 
programu będziemy także mogli śledzić wątek bliskiej przyjaźni damsko-męskiej.
Czy jest to możliwe w tak ekstremalnych warunkach, gdzie każdy walczy 
o przetrwanie? Przekonacie się już jesienią.



Klient nasz pan, a jego zadowolenie to reklama – takie podejście wciąż 
jest rzadkie wśród polskich usługodawców. Z tego właśnie powodu ekipa 
„Turbo kamery” wciąż ma ręce pełne roboty, a redakcyjna skrzynka na bieżąco 
zapełniana jest przez listy od widzów. Kierowcy, właściciele samochodów, 
klienci firm ubezpieczeniowych i ich problemy to główni bohaterowie 
naszego programu. Pomagamy dochodzić swoich praw, uczymy, jak walczyć 
o sprawiedliwość. Tak jak było w przypadku naszego bohatera, któremu 
po wypadku ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie za szkodę całkowitą, 
a następnie wycofał się z własnej decyzji. Albo kiedy nabywca auta na licytacji 
bankowej odkrywa, że samochód, który kupił jest uszkodzony, a miał być 
w pełni sprawny. Pomagamy rozwiązywać trudne sytuacje, podpowiadamy, 
jak rozmawiać z nierzetelnymi fachowcami. „Turbo kamera” wciąż działa 
i niezmiennie staje po stronie poszkodowanych!



Bez cięć, bez cenzury, nie owijając w bawełnę pokazujemy tych, którzy za nic 
mają znaki drogowe i ograniczenia prędkości. Takich kierowców na naszych 
drogach nie brak dlatego – choć, jak przyznaje producent programu obecnie 
popełniamy na drogach mniej wykroczeń niż wcześniej – materiału do 
„Uwaga! Pirat” długo jeszcze nie zabraknie. Nasze filmowe ekipy w policyjnych
radiowozach patrolują ulice w miast, autostrady i drogi krajowe, a nawet 
osiedlowe uliczki, by rejestrować wybryki drogowych piratów i ich nietuzinkowe 
tłumaczenia, gdy zostaną zatrzymani na gorącym uczynku. Kamerę w samochodzie 
może mieć dziś każdy i z tego także korzystamy. Pokażemy zachowania 
kierowców, które denerwują innych uczestników drogi. Czy to cwaniackie 
próby ominięcia korków, zajeżdżanie drogi, tamowanie ruchu – ekipa programu 
nie oszczędzi żadnego irytującego zachowania.



Kamery monitoringu miejskiego, nagrania ochrony, urządzenia rejestrujące 
w samochodach – dziś ciężko nie wpaść w sieć publicznego monitoringu. 
W programie prezentujemy najciekawsze, najśmieszniejsze, często mrożące 
krew w żyłach nagrania z kamer zainstalowanych na ulicach polskich miast. 
Dzięki tym filmom widzowie mogą podejrzeć niecodzienne zdarzenia i pracę 
służb mundurowych, która nie zawsze polega na łapaniu przestępców. 
Grafficiarze, pijani nastolatkowie, nachalni przechodnie, zagrażający innym 
kierowcy i wielu innych „aktorów” zupełnie nieświadomie popełniało 
niechlubne czyny. Warto zobaczyć, co nocą dzieje się w naszej okolicy i warto 
pamiętać, że wszyscy wciąż znajdujemy się „W sieci monitoringu”.



W pierwszym półroczu 2013 roku na polskich drogach doszło do ponad 
14 tysięcy wypadków. W ich wyniku zginęły 1264 osoby. Statystyki 
dotyczące bezpieczeństwa na drodze wciąż przerażają. W programie 
„Wypadek-przypadek” szukamy odpowiedzi na pytanie, jak zapobiegać 
niebezpiecznym zdarzeniom drogowym? Z jakiego powodu doszło do kolizji? 
Jak duży wpływ na bezpieczeństwo mają doświadczenie prowadzącego i stan 
techniczny pojazdu?
Pokazując miejsca i skutki wypadków, przedstawiając ich rekonstrukcje 
i opisując przebieg staramy się poruszyć wyobraźnię kierowców. Widzom TVN 
Turbo przekazujemy zasady bezpieczeństwa, radzimy, jak zachować się 
w niebezpiecznych sytuacjach i przestrzegamy przed ryzykownymi 
zachowaniami. „Wypadek-przypadek” to nieprzypadkowy program dla tych, 
którzy chcą być odpowiedzialnymi kierowcami.



Polscy kierowcy pokochali zakupy. Kontrolowane zakupy! Coraz więcej osób 
chce skorzystać z pomocy Adama Kornackiego i ekipy programu „Zakup 
kontrolowany”, by kupić samochód szybko, bezpiecznie i w dobrym stanie. 
Wybór auta idealnego nie należy do łatwych. Dlatego z pomocą naszym 
widzom spieszą eksperci „Zakupu kontrolowanego” - sprawdzą silnik, 
karoserię, zawieszenie, dokumenty i doradzą  uczestnikom programu jak 
najlepiej dokonywać wyboru idealnego dla siebie pojazdu. Tym razem eksperci  
programu spróbują znaleźć auta spełniające wymagania pana poszukującego 
nowego samochodu do 60 tysięcy złotych. Idealnego pick-upa do pracy, 
w cenie nie przekraczającej 50 tysięcy złotych szukać będzie kolejna 
uczestniczka, a dla młodej matce, która sama zajmuje się dziećmi  wyszukane 
zostaną najlepsze auta do 15 tysięcy złotych. W jesiennych odcinkach 
widzowie poznają nowego prowadzącego – Marcina Klimkowskiego. Dziennikarz 
„Auto, Motor, Sportu” przedstawi uczestnikom kontrę dla propozycji Adama 
Kornackiego. 



Choć wokół polskich piłkarzy głośno jest nie tylko ze względu na ich sportowe 
osiągnięcia, my skupiamy się na ich grze. Największe nazwiska, zaskakujące 
debiuty, kontrowersyjne decyzje sędziów – tego na pewno nie zabraknie 
w sezonie 2013/2014! Fani sportu dzięki TVN Turbo będą mieli okazję obejrzeć 
wybrane mecze Pucharu Polski oraz Ligi Europy. 
Przed każdym meczem aktualną sytuację w tabelach, najlepsze i najgorsze 
akcje ostatnich spotkań oraz najświeższe informacje ze świata piłki nożnej 
omówią nasi eksperci w studio przedmeczowym. 
Piłkarskie emocje w TVN Turbo - na żywo, w jakości HD!



Bolesne pomyłki, nieprzewidziane sploty wypadków, a także zabawne 
sytuacje, które doprowadzają do łez. Dzieciaki, które zaskakują swoją 
błyskotliwością i zwierzaki ze zdumiewającą pomysłowością. 
Codzienność, która zaskakuje, sytuacje nie do przewidzenia dotknąć mogły 
jedynie prawdziwych pechowców. Chwila, którą będziemy pamiętać całe życie 
i opowiadać potomnym. To wszystko już niebawem. Scenariusz napisało 
nasze, z wahającym się szczęściem, życie. A na tym nie koniec. Dodatkowo 
zobaczymy szokujące i często ekscytujące fragmenty filmów oraz najlepsze 
epizody, zarejestrowane przez ukrytą kamerę, które dopiero teraz ujrzą 
światło dzienne. Tego nie można przegapić.



Jesienią TVN Turbo zaprasza na serię filmów dokumentalnych, które 
opowiadają o czasach drugiej wojny światowej. Archiwa, które do tej pory 
widzieli nieliczni, sprawdzone informacje, fakty opowiedziane przez świadków 
ówczesnych zdarzeń. Emisja już od 11 września, w środy, o godzinie 20.20. 
W ramach tego pasma pokażemy pięć filmów dokumentalnych. Tajne bunkry 
Hitlera to historie berlińczyków, którzy w czasie rosyjskiej inwazji znaleźli 
schronienie w mieście bunkrów ukrytym pod zrujnowaną stolicą Rzeszy. 
Historię działań wojennych w rejonie Morza Śródziemnego tzw. „miękkiego 
podbrzusza” Hitlera ukazuje dwuodcinkowy dokument II wojna światowa: 
“miękkie podbrzusze” Hitlera. Kulisy operacji Barbarossa poznamy dzięki 
dwóm odcinkom filmu II wojna światowa: Stalin i operacja Barbarossa.
Prezentowane dokumenty to wnikliwa analiza dokumentów i wydarzeń, 
dzięki której widzowie zyskują zupełnie nową perspektywę na historię 
II wojny światowej.



Przygotujcie się na mrożącą krew w żyłach prędkość, wiatr, wodę, szybkie 
samochody i zapierające dech w piersiach łodzie. Ryzykanci, szaleńcy, fanatycy 
prędkości przekraczają wszelkie, możliwe do wyobrażenia granice. Testują 
zarówno zakres ludzkiej odporności  jak i wytrzymałość pojazdów. Zaspokojenie
żądzy prędkości w ich przypadku nie będzie łatwym zadaniem. Eksperymenty 
na różnego rodzaju silnikach, testy na wydajność paliwa, rozpędzanie łodzi 
do prędkości, o której wielu z nas nawet się nie śniło. Specjaliści od szybkości 
pokażą na co stać ich, a co najważniejsze do czego zdolne są maszyny, 
które zaprezentują. Bez wątpienia, poziom adrenaliny w naszej krwi ulegnie 
znaczącej zmianie. 



Latają po całym świecie, zmagają się z niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, usterkami technicznymi i narażają swoje życie na 
wysokie ryzyko. Praktycznie żadna przeciwność nie stanowi dla nich 
problemu. Ekipa Plane Xtreme wykracza poza wszelkie granice i wyznacza 
nowe zasady w świecie lotnictwa. 
Przygody wykwalifikowanej ekipy pilotów, spragnionych wrażeń, które 
zwiększają stężenie adrenaliny w ich krwi. Przekraczają wszelkie granice, 
podejmują zadania, które większość pilotów omija szerokim łukiem. Piloci 
gotowi zniosą praktycznie każde niebezpieczeństwo, czasami te śmiertelne. 
Samoloty, którymi latają nie są wyposażone w sprzęt odladzający czy maski  
tlenowe co dodatkowo wpływa na zwiększenie poziomu ryzyka ich misji.
Piloci awionetek latają na Dalekim Wschodzie, w Afryce, Europie oraz 
Ameryce Południowej. Niekiedy ich jedynym i najgorszym przeciwnikiem jest
sama maszyna, chociaż warunki atmosferyczne też nie należą do czynników 
sprzyjających. Lodowa powłoka na skrzydłach awionetki, którą dane jest 
zobaczyć tylko nielicznym lotnikom, awaria systemu nawigującego, ciemność, 
która uniemożliwia jakąkolwiek widoczność, spadek poziomu oleju w najmniej 
oczekiwanym momencie podróży, uszkodzone skrzydło, awaryjne lądowanie 
to tylko nieliczne przykłady komplikacji jakie napotykają na swojej drodze 
ci nieustraszeni piloci. Program „Piloci awionetek” pokazuje prawdziwe 
niebezpieczeństwo, na które narażeni są, pracujący w tym rzadko spotykanym 
zawodzie, śmiałkowie oraz godne podziwu opanowanie jakim cechują się 
członkowie tej niezastąpionej ekipy. 



Zatapianie łodzi, samolotów i pociągów to ich specjalność. Dlaczego to 
robią? Tworzą sztuczną rafę niezbędną do zachowania Zatoki Meksykańskiej. 
Angażują się m.in. w projekt ratowania Dead Man’s Island. Działają według 
własnej zasady: zdobądź, potnij i zatop. 
Ekipa Reef Wranglers robi to co potrafi najlepiej, czyli demoluje. Demolka 
w ich wykonaniu nabiera całkiem innego znaczenia. Celem ich działań jest 
stworzenie sztucznej rafy, która stanowi ochronę zatoki i zapobiega dalszemu 
procesowi niszczenia terenów położonych w jej najbliższym otoczeniu. Każdy 
z elementów, które topią niesie ze sobą unikalną historię, a sam proces 
zatapiania jest godny podziwu. Tworzenie sztucznej rafy nie polega na 
zwyczajnym wysadzeniu statku. Ekipa wykonuje swoją pracę z niemalże 
chirurgiczną precyzją. Za każdym razem muszą pamiętać, aby uderzające 
o dno oceanu odłamki nie naruszyły podwodnego ekosystemu. Nawet lekka 
zmiana kierunku prądu wody może wpłynąć na położenie demolowanego 
i zatapianego obiektu. Pracują niezależnie od warunków atmosferycznych: 
często występujące sztormy, silne wiatry, zmieniające się prądy wodne, 
a nawet rekiny – nic nie stanie im na przeszkodzie.



Polowanie na góry lodowe brzmi trochę jak zadanie w grze komputerowej. 
Nic bardziej mylnego. Istnieje ekipa, która zajmuje się tym rzadko 
spotykanym zajęciem. Każdej wiosny w okolicach Koła Podbiegunowego 
tworzą się góry lodowe wielkości wieżowców, które następnie wpływają do 
Oceanu Atlantyckiego gdzie mogą stanowić zagrożenie dla pływających 
na tamtych wodach statków. Wybrzeże Nowej Funlandii, zwane aleją gór 
lodowych jest obszarem, na którym znajduje się największe skupisko tych 
tworów natury na świecie. Zdradzieckie wody w okolicach tego wybrzeża są 
bardzo rzadko uczęszczane, a  jedynymi śmiałkami, którzy po nich pływają 
jest rodzina Richardsów zajmująca się polowaniem i transportowaniem na ląd 
brył lodowych, które później służą do produkcji wody i jako składnik wódki. 
Nieustraszona ekipa specjalistów wypływa codziennie wraz z profesjonalnie 
przygotowanym sprzętem. Ich praca jest uzależniona od warunków 
atmosferycznych. Mgła powoduje, że zmniejszona widoczność uniemożliwia 
im zlokalizowanie gór lodowych, a zbyt wysoka temperatura, że zebrany lód 
rozpuszcza się zbyt szybko i zanim zostanie przetransportowany znaczna 
jego część pozostaje na łodzi. Problemem bywają również usterki techniczne 
maszyn, bez których kontynuacja ich pracy jest niemożliwa. Pracę rodziny 
Richardsów widzowie TVN Turbo będą mogli śledzić już w tym sezonie na 
antenie TVN Turbo.



Od prac na wysokościach po wyrąb drzew w dolinach rzecznych. Kapryśna 
pogoda, palące słońce, porywisty wiatr, ulewny deszcz charakterystyczne 
dla północnoamerykańskich lasów. W tym wszystkim - oni. Silni, twardzi, 
nie uznający kompromisów. Męski skład, który trudni się poszukiwaniem 
złota… zielonego złota.  Sześć zespołów jest gotowych ponownie stawić 
czoła nieposkromionej przyrodzie i zawalczyć o to, co jest tam najcenniejsze 
- o drewno. Praca nie będzie łatwa. Połączenie tradycyjnych metod ścinki 
drzew z najnowocześniejszą technologią nie będzie największym wyzwaniem. 
Uczestnicy staną oko w oko z naturalnymi mieszkańcami nieprzyjaznych 
północnoamerykańskich dziczy. Drwale zmierzą się m.in. z… aligatorami, 
które nie lubią obcych na swoim terenie. Konflikty i chwile słabości fizycznej 
będą musiały zejść na boczny tor w momentach walki z rozległymi  bagnami 
i silnym huraganem Katrina.  Na domiar złego jeden z nowych pracowników 
znajdzie się na drodze lawiny ściętych drzew. Jak zakończy się ta i pozostałe 
przygody? Która grupa osiągnie sukces i uzyska laur zwycięstwa? Wszystkie 
odpowiedzi w nowych odcinkach „Drwali”! 



Brak reżysera i z góry nakreślonego scenariusza. Fabułę tego programu kreśli 
samo życie, spontanicznie, bez planu działania. Aktorami zostali ludzie,  
przypadkowi bohaterowi, którzy nie planując niczego wcześniej, 
zrobili coś niezwykłego, szokującego, często przerażającego. Kamerzysta, 
który znalazł się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Każdy 
odcinek to 20 zdarzeń, zabawnych, niejednokrotnie też mrożących krew 
w żyłach wypadków, w których często głupota ludzka, gdyby mogła, 
zaczęłaby latać. Dosłownie! Adrenalina i szybka reakcja, tu nie ma czasu na 
zastanowienie się, każda sekunda to walka o życie. Kto i dlaczego będzie 
walczył? Co przyniosą wymarzone wakacje, które przeobrażą się w piekielne 
spędzony czas? Momenty z życia, uzupełnione o opowieści świadków, 
ratowników, czy relacje samych ocalałych do tego perfekcyjny, niekiedy 
zaskakujący montaż. O tym, co zobaczycie w „Parszywej dwudziestce” 
będziecie jeszcze długo rozmawiać ze znajomymi!
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