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środa 
20:45

od 5 marca

Prowadzący: Charles Daigneault

Imieninowe przyjęcie dla młodych arystokratów, baby shower w kazachskim stylu, 
a może osiemnaste urodziny córki harleyowców? Znany z programu „Master Chef” 
Charles Daigneault, pomaga przygotować każde przyjęcie, które wpadnie mu w ręce 
i do garnka. Świetna kuchnia w świetnej atmosferze - to właśnie „Domówka” w TTV.
Pierwszą kulinarną przygodą w życiu Charles’a było, jak przystało na Kanadyjczyka, zebranie 
syropu klonowego. To już odległa historia. Teraz jest kucharzem z krwi i kości, co udowodnił 
w programie „Master Chef” na antenie TVN. W swoim programie „Domówka” poza 
zdolnościami kulinarnymi, pokaże też, że jest prawdziwą duszą towarzystwa. Dla znajomych 
po prostu – Charlie!

Wspólne gotowanie z Charliem jest przygodą, a domowy klimat zachęca do rozmów nie tylko 
na temat stopnia wysmażenia mięsa czy temperatury pieczenia ciasta drożdżowego. 
Oczywiście nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, czasem coś się przypali, a czasami 
goście zjawiają się zbyt wcześnie, ale na „Domówce” z Charliem wszystko kończy się dobrze.
Każdą „Domówkę” Charlie doprawia z charakterystyczną dla siebie nutą: zawsze 
uśmiechnięty, z humorem i dystansem podchodzący do rzeczywistości, potrafi zrelaksować
i rozbawić do łez. A że przy okazji na kuchni zna się jak mało kto, pomoże zorganizować każdą 
domową imprezę!

DOMÓWKA

premiera
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czwartek 
20:05

od 3 kwietnia

MICHNIEWICZ. INNY ŚWIAT

Prowadzący: Tomasz Michniewicz

Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś urodził się na drugim końcu świata? Jak wyglądałaby 
Twoja praca na innej szerokości geograficznej? Przenieś się wraz z Tomkiem Michniewiczem 
do nieznanej rzeczywistości i zobacz program, o którym można powiedzieć wszystko, tylko 
nie to, że jest wycieczką.

Tomek Michniewicz, autor książek podróżniczych i dziennikarz radiowy, w każdym odcinku 
zabiera jednego uczestnika do świata, który jest dla niego całkowitym zaskoczeniem. 
Bohaterowie dopiero na lotnisku dowiadują się, dokąd lecą. A dalej - już tylko nowe 
doświadczenia i niespodzianki. Realia życia w nowym miejscu całkowicie mijają się z ich 
wcześniejszymi wyobrażeniami. 

Jak projektantka mody poradzi sobie na wyspie śmieci na Malediwach? Co zainspiruje 
polskiego kucharza w Tajlandii? Czy bizneswoman zakocha się na Bali? Dokąd jeszcze dotrą 
kamery TTV? I kogo Tomek Michniewicz wybierze jako towarzysza podróży? Zapraszamy 
do zupełnie innego świata, od kwietnia w TTV.



środa 
22:00

od 5 marca

Prowadzący: Przemysław Kossakowski

Tym razem Przemek Kossakowski wybierze się na Bałkany i zbada, jak zwykle na własnym 
ciele, tamtejsze metody uzdrawiania. Rytualne samookaleczenie, starodawne cygańskie 
obrzędy, podcinanie skóry… 
W czwartym sezonie programu „Kossakowski. Szósty zmysł” Przemek odwiedzi m.in. 
Rumunię, Serbię i Macedonię, spotka się z najbardziej tajemniczymi uzdrowicielami. 
Doświadczy tego, czego nie będzie mógł ani pojąć, ani wytłumaczyć. Po magicznej 
Ukrainie i rozległej Rosji, kolorowe i nieobliczalne Bałkany zaskoczą Kossakowskiego 
różnorodnymi i często drastycznymi metodami uzdrawiania. Czy zdecyduje się im poddać?

Przemek wybierając się w tę podróż, sądził, że nic już go nie zaskoczy, że wszystko już widział. 
Jako pierwsza wyprowadziła go z błędu Margrit, siedmiogrodzka Niemka, tnąc mu skalpelem 
czoło. Na długo też zapamięta jednego z derwiszy, który w tanecznym transie przebił sobie 
stalowym szydłem policzki i język. Te i inne spotkania uświadomiły mu, jak mało jeszcze wie 
o możliwościach ludzkiego umysłu i ciała. „Bylem arogancki, sądząc że wiem cokolwiek.” 
– podsumowuje Kossakowski.

KOSSAKOWSKI. SZÓSTY ZMYSŁ. 
BAŁKANY

IV se
ria



od czerwca

OLA W TRASIE

Prowadzący: Aleksandra Kutz

O czym kierowcy najchętniej rozmawiają przez CB radio? To ich słodka tajemnica, ale … 
nie dla uśmiechniętej Oli Kutz podróżującej po Polsce z programem „Ola w trasie”. 
Zapraszamy na kolejny sezon jej przygód!

Przez dwa lata Ola pokonała setki kilometrów tras i ciągle jest ciekawa nowych miejsc. Dlatego 
znów rusza w Polskę. W którym rejonie Ola zagrzeje miejsce na dłużej i gdzie wstąpi na obiad 
wart dyplomu jakości? 
Uwaga fani programu! Kiedy usłyszycie w eterze: „Sprawdzam radio, jak mnie słychać?”, 
bądźcie pewni, że Ola wróciła i jak zwykle będzie się działo! Nowe miejsca, smaki i ludzie tylko 
w programie „Ola w trasie” na antenie TTV.

IV se
ria



piątek 
20:00

od 28 lutego

OSTRE CIĘCIE

Prowadzący: Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt

Dwanaście salonów fryzjerskich zlokalizowanych w całej Polsce, od wybrzeża aż po Podhale. 
Rozbudzone pasje i walka o najwyższy standard usług. A to wszystko przy pomocy 
najlepszego fryzjerskiego duetu, czyli Andrzeja Wierzbickiego i Tomasza Schmidta. 
Zapraszamy na „Ostre cięcie”. 

W tym sezonie Andrzejowi i Tomkowi niejednokrotnie przyjdzie zmagać się z dramatycznymi 
historiami, w których byt rodzin powiązany jest bezpośrednio z podupadającym biznesem. 
Czy uda się pomóc zakładom, w których obcięcie końcówek oznacza skrócenie włosów 
o siedemnaście centymetrów, a proste nałożenie farby kończy się spektakularną katastrofą? 
Czy pleśń to element wystroju lokalu? Jak powiodą się radykalne metamorfozy klientek 
oraz fryzjerek? Czy napięcie nerwowe sięgające zenitu przyniesie pozytywne skutki?

„Ostremu cięciu” w każdym z salonów podda się jedna z dwunastu gwiazd. To ona zdecyduje, 
czy zakład dostanie rekomendację. Przed Andrzejem i Tomkiem niespokojne dni wypełnione 
pracą oraz emocjami fryzjerów: od łez, poprzez zaciekawienie, podziw, do uczucia radości 
i satysfakcji z osiągniętego sukcesu.

III 
seria



sobota 
11:15

od 29 marca

Prowadzący: Dominik Strzelec

Dominik Strzelec to pasjonat ogrodów z głową wypełnioną pączkującymi pomysłami. 
Potrafi sprawić, że bohaterowie pokochają zieleń, a ich przydomowe działki zyskają 
miano „Odlotowego ogrodu”.

"Odlotowy Ogród" to program dla każdego, kto marzy o własnym magicznym miejscu, 
w którym może zorganizować przyjęcie albo znaleźć chwilę wytchnienia po ciężkim dniu. 
O miejscu, do którego zawsze chce się wracać. Co zrobić, jeśli ogród jest zarośnięty 
chwastami, zalegają w nim sterty niepotrzebnych śmieci albo jest po prostu brzydki ? Wtedy 
trzeba wezwać na pomoc Dominika Strzelca. Zdiagnozuje problem, przystąpi do działania 
i udowodni, że kluczem do sukcesu jest dobrze przemyślany projekt. A co najważniejsze, 
potrzebuje na to tylko 2 dni i 5 tysięcy złotych. Zawsze wrażliwy na potrzeby rodziny, potrafi 
być jednocześnie stanowczy i zdeterminowany, aby odmienić ich ogród. 

ODLOTOWY OGRÓD
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poniedziałek 
20:05

od 3 marca

USTERKA

Zapraszamy na nowy sezon napraw z „Usterką”. Tym razem testujemy fachowców 
na Śląsku. Czy specjaliści oderwani od rolady i modrej kapusty będą chętnie służyć pomocą 
swoim nie zawsze rozgarniętym klientom? Czy ich naprawy będą fachowe i skuteczne?

Kilkanaście ukrytych kamer będzie śledzić każdy ruch specjalistów. Będziemy patrzeć na ręce 
śląskim elektrykom i hydraulikom. Sprawdzimy, jak uszczelniają przecieki, dokręcają grzejniki 
i naprawiają bojlery.
Zobaczymy też, jakie niespodzianki kryją się w ofertach: „malowanie, tapetowanie, niedrogo 
i od ręki”. Na warsztat weźmiemy mechaników, stolarzy i specjalistów „od wszystkiego”. 
Na końcu będzie na nas czekał rachunek. Ile dzisiaj kosztuje naprawa i czy nadal opłaca się 
bardziej od wymiany sprzętu na nowy? Na to pytanie odpowiedzą nasi eksperci, którzy  
profesjonalnie i rzetelnie oceniać będą starania i efekty pracy zatrudnionych specjalistów. 
Jaką ocenę im wystawią i czy klienci będą zadowoleni? Zapraszamy na nowe, pełne awarii 
i fuszerek odcinki „Usterki”.

II s
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niedziela 
22:00

7 GRZECHÓW

Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. 
Ten, kto im ulegnie, może źle skończyć…

„7 grzechów" to kontynuacja programu kryminalnego TTV. Każdy z odcinków poświęcony jest 
jednemu z grzechów głównych. Przyjrzymy się zarówno drastycznym morderstwom, 
skandalicznym nadużyciom, jak i przestępstwom na tle seksualnym, które w ostatnich latach 
wstrząsnęły opinią publiczną. 

W każdym z odcinków oprócz materiałów telewizyjnych, nagrań z miejsc zbrodni czy 
policyjnych materiałów operacyjnych zaprezentujemy unikatowe wywiady z ekspertami, 
którzy wspólnie zastanawiać się będą nad istotą poszczególnych grzechów i motywacjami 
przestępców. Specjalnie dla nas wypowiadają się wybitni znawcy przestępczych umysłów: 
psycholodzy sądowi, prawnicy, autorzy kryminałów, a także znany z programu „Cela” 
Edward Miszczak. 

Skąd bierze się zło? Do czego doprowadza pycha? Czy zazdrość i gniew to emocje, których 
powinniśmy się wystrzegać? Jak dalece możemy się posunąć w lenistwie? Odpowiedzi na te 
pytania w kolejnych odcinkach „7 grzechów”.

II s
eria



wt. - śr. 
20:05

UWAGA! PO UWADZE

Prowadzący: Tomasz Kubat i Zbigniew Łuczyński

Reportaże, o których mówi cała Polska. Dziennikarze na tropie skandali oraz 
kontrowersyjnych tematów. Relacjonują na żywo z miejsca wydarzeń! Ujawniają afery 
i rozpoczynają społeczne debaty. 

Z tego programu widzowie mogą się dowiedzieć więcej o kontrowersyjnych tematach 
poruszanych w „Uwadze!” TVN. To spotkania z ekspertami i bohaterami najgłośniejszych 
reportaży. Dyskusje połączone z wypowiedziami widzów. Tomasz Kubat i Zbigniew Łuczyński 
nie boją się poruszać na antenie tematów trudnych, a czasem bolesnych. Zobacz obraz 
współczesnej Polski i jej problemów. 



pn. - pt. 
17:10

BLISKO LUDZI

Prowadzący: Ryszard Cebula

Reportaże o tematyce społecznej przygotowywane przez dziennikarzy z całej Polski. 
Niezwykłe historie z pozoru zwykłych ludzi. Pomoc, interwencje i wciągające 
dyskusje w studiu. Poruszające tematy, zawsze „Blisko ludzi”.

"Blisko ludzi" to interwencyjny magazyn reporterski. Prezentuje najciekawsze reportaże 
o tematyce społecznej. Człowiek kontra instytucja. Prowadzący Ryszard Cebula wraz 
z zaproszonymi gośćmi dyskutuje i analizuje poruszane problemy, próbując znaleźć 
ich rozwiązanie. Reporterzy doprowadzają sprawy do końca, nigdy nie pozostawiają 
bohaterów samym sobie. 



pn. - pt.          
15:45, 17:45,
19:45, 21:45

sb. - nd. 
15:45, 17:45,

19:45

EXPRESS

Prowadzący: Małgorzata Prokopiuk i Jakub Porada

Cztery razy dziennie. Maksimum informacji i minimum polityki w krótkim czasie, 
czyli „Express” w TTV.

Program informacyjny, który wyróżnia różnorodność i dynamika. Małgorzata Prokopiuk 
oraz Jakub Porada na żywo podsumowują najważniejsze i najciekawsze informacje z kraju
i z zagranicy. Zawsze na bieżąco, trzymają rękę na pulsie i pokazują, co przyniósł kolejny dzień.



czwartek 
20:35 i 21:10

od 6 marca

WOJNY MAGAZYNOWE

Ryzykowne licytacje, które nie mają nic wspólnego z eleganckimi domami aukcyjnymi. 
To prawdziwe „Wojny magazynowe”. Przygotowywania przypominają zbrojenie się armii 
do ataku, bo walka o skarby ukryte w opuszczonych garażach będzie zacięta.
Aukcje magazynowe w Stanach Zjednoczonych to pokaźne źródło pieniędzy. Trzeba się jednak 
do nich solidnie przygotować. Barry, Dave, Darell, Dan i Laura oraz Jarrod i Brandi to spece 
od tej roboty. Wszyscy mają nadzieję, że na jednej udanej transakcji zarobią fortunę. 
Wszyscy chcą wygrać wojnę.

W każdym z odcinków programu udają się do magazynu, z którego będą sprzedawane rzeczy. 
Z niecierpliwością oczekują na otwarcie drzwi pomieszczenia. Właściciel składu wpuszcza 
zainteresowanych do środka na kilka chwil. Każdy może mieć tylko latarkę. Po rozeznaniu, 
zaczyna się aukcja. Komu tym razem uda się ubić niezły interes?

III 
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od kwietnia

ŚWIAT BEZ FIKCJI
Reportaże telewizyjne w najlepszym wydaniu! Wybitni reporterzy podróżują po świecie, 
by opowiedzieć historie dla wielu niewygodne i przez to ignorowane przez popularne 
media.
Zawsze przed innymi, otwarci na poruszające historie, podróżują w poszukiwaniu miejsc, 
gdzie ludziom dzieje się krzywda. Reporterzy programu „Świat bez fikcji” relacjonują 
wydarzenia, ale też niosą pomoc potrzebującym. Dla nich to człowiek jest najważniejszy. 

Tym razem zabiorą widzów m.in. do Chin, gdzie kontrola urodzeń spowodowała ogromne 
dysproporcje w liczbie kobiet i mężczyzn. Działają tam firmy, które pomagają rzeszy 
samotnych mężczyzn w poszukiwaniu wybranki serca.
Reporterzy „Świata bez fikcji” dotrą też do opuszczonego przez turystów Egiptu. Arabska 
wiosna i krwawe starcia na ulicach miast sprawiły, że liczba turystów codziennie 
odwiedzających piramidy w Gizie spadła z 10 tysięcy do … 10 osób!
W Nepalu z kolei dzieci są odbierane swoim ubogim rodzicom i wykorzystywane do zbierania 
datków jako… budzące litość sieroty. „Świat bez fikcji” dotrze też m.in. do Meksyku i Republiki 
Środkowoafrykańskiej.

XXVI se
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niedziela 
21:00

od 2 marca

NIEZWYKŁE LATA 80.

Dekada, która zmieniła świat. Bawiliśmy się przy dźwiękach z boom boxów, podziwialiśmy 
Diego Maradonę, który przyniósł chwałę argentyńskiej piłce nożnej i zaniepokojeni 
patrzyliśmy w niebo po wybuchu w Czarnobylu. To dziesięciolecie, którego nigdy nie 
zapomnimy.

Wybierz się z nami w nostalgiczną podróż w lata osiemdziesiąte. Przypomnij sobie ludzi 
i wydarzenia, które ukształtowały światowe trendy na długie lata. Decyzje i wynalazki, które 
zmieniły przyszłość. Ikony sportu, niezapomniane gadżety, ale też światowe tragedie. 
Reportaże wypełnione są archiwalnymi materiałami telewizyjnymi, wywiadami z gwiazdami 
muzyki i filmu oraz przedstawicielami świata technologii, biznesu i polityki. To wyprawa 
w czasie do niezapomnianych lat osiemdziesiątych.

premiera



niedziela 
20:00

od 2 marca

CRISS ANGEL. UWIERZ W MAGIĘ
W tym niezwykłym programie Chris Angel będzie próbował udowodnić, że jest najlepszym 
magikiem wszechczasów. Zniknięcie stada słoni, lewitacja, przywrócenie zmarłego 
do życia… Czego jeszcze się podejmie? I co ważniejsze, czy mu się to uda?

Co tydzień Criss Angel zaprezentuje odważne sztuczki, których jeszcze nikt nie próbował 
wykonać. Po raz pierwszy w historii będzie też można zobaczyć jak wyglądają przygotowania 
do magicznego show od kuchni. Wejdź za zamknięte drzwi i zobacz jak Criss Angel 
przygotowuje kolejne występy. Zdradzi swoje sekrety i sposoby na realizację niesamowitych 
wyczynów. Jedenaście tygodni i jedenaście niezapomnianych spektakli. Czas podnieść 
kurtynę!

premiera



od kwietnia

KOKAINOWY SZCZYT

Duński aktor Soren Vejby wiedzie podwójne życie. Z jednej strony towarzyszy mu blask 
jupiterów, a z drugiej ogromne ilości kokainy, które pochłania. W serialu dokumentalnym 
„Kokainowy szczyt” podejmuje się niebezpiecznej wyprawy do mrocznego świata 
narkotyków, by zbadać ich wpływ na własne życie. Czy uda mu się w ten sposób wyjść 
z nałogu? 

W tym kontrowersyjnym eksperymencie, Soren postanawia sprawdzić co dzieje się z jego 
organizmem kiedy bierze narkotyki. Poddaje się badaniom, podczas których widzi daleko 
idące zmiany we własnym mózgu. Rozmawia z ludźmi, którzy z lekarską precyzją tłumaczą mu, 
dlaczego narkotyki to śmierć. Decyduje się też poznać narkotykowy biznes od drugiej strony. 
Podąża szlakami przemytu, przez Europę aż do Kolumbii. Poznaje ludzi ze wszystkich 
klas społecznych. Widzi uzależnienie, przemoc i przestępstwa. „Zabiłem około 200 osób.
Ty sfinansowałeś ich śmierć. Masz na sumieniu ofiary w Kolumbii” – słyszy od jednego 
z kolumbijskich przemytników. Czy po tym sięgnie jeszcze po kokainę?
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