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Paweł Piotrowicz 203 452

Był uwielbiany przez widzów, ale nie
miał szczęścia do krytyków i cenzury.
Minęło 30 lat od śmierci Barei
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GORĄCE: MIASTO.ONET - RUSZAMY W POLSKĘ Z KAMERĄ!

WIĘCEJ: POLITICO PRASA POLSKA

TYLKO W ONECIE

powinniśmy się śmiać z "córki
leśniczego"?

MSZ Polski zaniepokojone zachowaniem władz Rosji

Lublin: brutalna interwencja policji wobec Francuza?

Informacje o mszach i uroczystościach w szkolnych
dziennikach. Skarga mieszkańców na wójta gminy

Rosja: nowy pomysł na kontrolę nad żołnierzami

Pożar wieżowca w Londynie. Rośnie liczba o�ar

USA: Strzelanina w San Francisco. Są o�ary

Patryk Jaki apeluje do Hanny Gronkiewicz-Waltz

Przeciwnik Trumpa sprawcą strzelaniny w USA

Pożar wieżowca w centralnym Londynie. Zdjęcia

Przyłębska zbulwersowana wypowiedziami ws. TK

Polsat przegrał walkę o produkt warty miliony zł

Komorowski: a niby za co mam przepraszać?

Klub udostępnił stadion, by pomóc o�arom pożaru

Nowy telewizor za 100 zł!

Pigułka "dzien po" dzieli lekarzy
Andrzej Gajcy

Przełom ws. Lemańskiego? Hoser wyjaśnia
Janusz Schwertner

NAJNOWSZE

#WIEM Z ONET Tylko w Onecie Prasa Zagraniczna

Robert Kubica wróci na dobre do
F1? "Prowadzę bolid bez żadnych
ograniczeń" - mówi

Komorowski do Stankiewicza w
"Onet Opinie": czemu pan tak
epatuje tymi kawałkami ciał?

Minister Macierewicz korzysta z
wojskowego samolotu CASA jak
z taksówki: 112 lotów za 2,4 mln
zł

"Jak chciałabyś zostać
zapamiętana?" – dziennikarz
pyta W. Houston. Ta zamyka
na chwilę oczy i odpowiada

Zaraza z Kataru - prawdziwa
bomba może dopiero
wybuchnąć

310 51P. Słoń

"Na czasie": Najnowszy trend,
dzięki któremu zapomnisz, co
to zmęczenie. Powernap robi
furorę
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WIĘCEJ: PIŁKA NOŻNA ZIMOWE
TENIS BOKS MMA

GORĄCE: EKSTRAKLASA PBN 7

El. ME: koniec marzeń mimo
wielkiej niespodzianki w
wykonaniu Polaków

Bayern szaleje na rynku. Nowy piłkarz za 40 mln

Oszustwo CR7 warte 150 mln euro? Real zabrał głos

Szykuje się przewrót w ekipie rywali kadry Nawałki

Polska rozbiła Rosję w generalnym sprawdzianie

Wielka wymiana z udziałem Lewandowskiego?

Vuković nie kryje złości: Co jeszcze musi zrobić trener
Legii? Zaśpiewać przeboje Kayah?

ME: podróż Polski na trening pod eskortą policji

Kadra Nawałki powalczy z europejskimi gigantami

Manchester United o�cjalnie potwierdził transfer

ATP: fatalny powrót na kort króla tenisa

Lechia Gdańsk się wzmacnia. Dwa nowe nabytki

Euro 2017. Otwarte treningi reprezentacji

Jak kupić telewizor 81% taniej?

Amerykanka gotowa do walki z 
Eurosport

Znamy o�cjalny hymn imprezy w Polsce
The World Games

Ukraińcy nie potrzebują już wiz
do UE. Polskie �rmy w
opałach

Kolejny atak hakerów. Bank ostrzega klientów

Prezes wielkiego polskiego banku odwołany

Fed podjął decyzję ws. stóp procentowych

Rekordowy wzrost cen za usługi pocztowe

Niezwykłe sojusze w biznesie | akcja partnerska

Morawiecki zapowiada motoryzacyjną rewolucję

Zobacz Polski pawilon na Expo 2017 w Astanie

Tańsze tankowanie przed długim weekendem

O czym pamiętać, przechodząc na emeryturę?

Wymyślono go w autobusie, wart jest 10 mld dol.

Ustaw sobie Ż. Wygraj 300 000
co tydzień

SPONSOROWANE Graj

Czwartek, 15 czerwca, imieniny Abrahama, Jolanty i Modesta ● USTAW ONET JAKO STRONĘ STARTOWĄ

Pogoda Horoskop Kina Waluty Giełda LottoProgram TV

00:10 Premier Rumunii Grindeanu: nie podam się do
dymisji

22:33 Pechowy remis Polaków. Nie pojedziemy na
Euro

22:02 Senat USA opowiedział się za nowymi sankcjami
wobec Rosji

12 2

#WIEM WIĘCEJ Kody rabatowe Sprawdź program TV Magazyn O!Kultura Quizy

PROGRAMY ONETU Tomasz Lis. Miło/ść Onet Opinie Rezerwacja

SPORT

BIZNES

Dziki zakątek Polski z
unikalną fauną i �orą
[INFOGRAFIKA]

93 44

Reakcja internautów na list "córki
leśniczego" do ministra Błaszczaka.
Zobacz memy

394 148

"Jaka to melodia?" bez Roberta
Janowskiego. Kurski twierdzi,
że to "wielki sukces jego
prezesury"

396 9

Po latach postanowiła dowiedzieć się,
dlaczego jej matka porzuciła ją w
Australii. Prawda jest bolesna

Stańko o rządzących:
to są populiści,
okrutne kanalie,
wręcz mutanci

2 tys. 1,5 tys.

Czy warto mieć napęd
4x4? Poddaliśmy pięć
par aut różnym
próbom
Auto Świat 121

Otwarto nowy odcinek
bulwarów wiślanych w
Warszawie. Mieszkańcy mają
do dyspozycji m.in. plażę

40 8

Gwiazdy przełomu XX i XXI
wieku. Sprawdziliśmy, co dziś
robią

29 133
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EUR 4,1921 0,00%

USD 3,7390 0,04%

CHF 3,8498 0,02%

WIĘCEJ: BIZNES GIEŁDA WALUTY
EMERYTURY PODATKI

GORĄCE: POLISY OC/AC

Zmiany w ustawie uderzą w �rmy i pacjentów

W rok zarobił 20 mln zł. Tra�ł pod lupę celników

Taniej się nie da! iPhone- 83 zł

Dolar po FOMC: tam i z powrotem
Bartosz Sawicki

Odszkodowanie za podróż z "przygodami"
Business Insider

REKLAMA

REKLAMA

WIĘCEJ: NOWY SERWIS LOKALNY ONETU!
POGODA NA ŚLĄSKU

GORĄCE: ODKRYJ ŚLĄSK! LUDZIE ZE ŚLĄSKA

Śmierć Austriaka na
komisariacie. Sprawa w
prokuraturze

Jaka pogoda w Boże Ciało? Sprawdź prognozę

Jak "lex Szyszko" wpłynęło na krajobraz Śląska?

Stacja krwiodawstwa zachęca do oddawania krwi

Katowice: internauci zebrali pieniądze na
rehabilitacyjny plac zdrowia dla małych pacjentów

CBŚP rozbiło grupę przestępczą handlującą bronią

Celnicy przejęli mln sztuk nielegalnych papierosów

Traktorki, kosiarki – zobacz, gdzie kupić!

Znajdź tańsze OC i AC REKLAMA

Tychy: akcja odkomarzania i odkleszczania
Paweł Pawlik

WIĘCEJ: CANNES 2017 ALFABET POLSKIEJ OPERY

PROGRAM TV KINA KSIĄŻKI

Jakub Gierszał na pięknych
zdjęciach z nowego �lmu
twórcy "Bogów"

Piotr Andrejew nie żyje. Reżyser miał 69 lat

Tego nie wiecie o "Jaka to melodia?"

Tomasz Stańko ostro o rządzących

Wybuchowy zwiastun "Bodyguard Zawodowiec"

Kiedyś uznany za "potępiony", dziś już nie szokuje

Open'er Festival: godzinowa rozpiska koncertów

Margaret rezygnuje z "popu dla dzieciaków"

Taylor Swift powraca do muzycznych serwisów

Z kuchni królowej Bony. Przedsmak Jarmarku
Świętojańskiego w krakowskich restauracjach

CO W TV? Genialny duet w świetnym �lmie

Taniej się nie da! iPhone- 83 zł

Najmilszy rockman świata wkrótce w Polsce
Marek Fall

Czytaj dalej

95% taniej
Dziennikarz ujawnia jak

kupować przedmioty nawet
95% taniej

Sprawdź

Bielizna
Piękna bielizna z

błyskawiczną dostawą?
Tylko Astratex.pl

Sprawdź

Telefony
Kup najnowszego

Samsunga Galaxy A aż 81%
taniej niż w salonie!

Sprawdź

iPhone
Dziennikarka odkryła sklep,
w którym kupujesz do 95%

taniej

ŻYCIE GWIAZD Plejada Film Muzyka Ofsajd

Zandberg w "Onet Rano.":
Polska znajdzie się na
pierwszej linii masowego
przypływu uchodźców

2

Henryk Wujec w "Newsweek
Opinie": ktoś popychał z tyłu
Frasyniuka na policjanta

5

Karolina Gruszka w "Sile
kobiet" opowiada o swoim
wypadku w teatrze podczas
sceny z Borysem Szycem

1

 ŚLĄSKIE zmień

FILM, TV, MUZYKA, KSIĄŻKI

SPRAWDŹ OFERTY DNIA

Ona wie, jak zwrócić
na siebie uwagę!

48

Syn Toma Cruise'a i Nicole Kidman ma
już 22 lata. Zobaczcie, jak wygląda

30 48

Kto jest na zdjęciu? Kiedyś
czołowy polski model -
poznajesz?

17 210J. Tryzno

Gwiazdy, które zniknęły z show-
biznesu. Co się z nimi stało?

22 1

Chantel Je�ries - jej
krągłości uwiodły
Justina Biebera

41

Kamila Szczawińska
pokazała męża.
Przystojny?
S. Królak 43 24

Grosicki, Boruc i Peszko razem
na Ibizie. Zobacz, jak
wypoczywają nasi kadrowicze!

Córka Cobaina ma już 24 lata.
Ostatnio paparazzi przyłapali

ją z chłopakiem.

Piłkarz wybrał się na wakacje.
Spójrzcie na jego seksowną
żonę!

Szukaj
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PROGRAM TV KINA KSIĄŻKI
GORĄCE: OPEN'ER FESTIVAL 2017

MAGAZYN O!KULTURA NR 41

WIĘCEJ: GRY TECHNOWINKI
KOMPUTERSWIAT.PL

Powalają nie tylko gra�ką.
Siedem gier, na które warto
czekać

NaviExpert z mapami Europy można mieć za darmo

Znamy polskie ceny nowych smartfonów Nokii

NASA podpali swój statek kosmiczny

Najważniejsze nowe gry, jakie ukażą się na PC

Telefony z klapką wiecznie żywe

The World Games 2017 Wrocław: znamy hymn

Sprawdzamy niedrogie opaski �tness

Jak kupić Smart TV za grosze?

E3 2017 - ofensywa PlayStation VR
Marcin Strzyżewski

WIĘCEJ: SPRAWDŹ AUTO AKTUALNOŚCI

GORĄCE: AUTO ŚWIAT GO

Czy nowy Hyundai zrobi
zamieszanie wśród małych
crossoverów?

NaviExpert na wakacje - 3 miesiące za darmo

Fiat Panda 4x4 vs Suzuki SJ 413 - kultowe SUV-y

Luksusowy SUV z Niemiec w nowym wcieleniu

Powstało 20 takich aut. Jedno z nich można kupić

Samochody spalają więcej, niż podają producenci

Toyota sprzedała swoje ostatnie udziały w Tesli

Google stawia na autonomiczne minivany

Były gwiazdor "Top Gear" miał groźny wypadek

Sadowska: 95% taniej w sieci?

Najnowszy SUV Citroena. Wygląda świetnie
Jarosław Horodecki

Nazywane "kawiorem wschodu",
kosztują 1200 dolarów za kg i
składają się ze śliny ptaków

Polacy w drodze na wakacje w
Chorwacji rzadko się tu
zatrzymują. To błąd!

Arabia Saudyjska chce karać za
noszenie koszulek FC Barcelona

Czy Stany Zjednoczone powiększą
się o nowy, 51. stan?

Wodnik Ryby Baran Byk Bliźnięta Rak

Lew Panna Waga Skorpion Strzelec Koziorożec

Pitbull. Niebezpieczne kobiety Powidoki Filmy Filmy za darmo

STYL ŻYCIA Kobieta Facet Dziecko Uroda Zdrowie Gotowanie Dom Medonet VU Podróże Randki

TECHNOLOGIE I GRY

MOTORYZACJA

PODRÓŻE

97 775 ją z chłopakiem.
4

9

Film na podstawie
skandalizującej sztuki.
Przesiąknięty
erotyzmem

Dopiero kilka lat temu we wsi pod
Radomiem znaleziono opancerzone
auto Gierka. Jak wygląda tajny
samochód?

Dieta, która przyspiesza
starzenie, niszczy nerki i stawy.
Dietetycy mocno ją odradzają,
ale i tak ma rzeszę fanów

Trzymający w napięciu thriller
pokazujący prawdziwą twarz polskiej
policji. Premiera "Konwoju"

Zapytał o jedną z
części ciała. Prawie
nikt nie wiedział,
gdzie się znajduje

Słonik chciał wejść do
basenu. Jego radość
była jednak zbyt duża.
Zobacz, co się stało

Policjanci zatrzymali kobietę
do kontroli, ta jednak nie
chciała pokazać dokumentów.
Powód był kuriozalny

Wystarczy przypadkowy
kontakt z sokiem, by trucizna z
rośliny zabiła dorosłego. Wielu
ma ją w ogródku

Reporter wszedł z kamerą do
ośrodka wychowawczego dla
dziewcząt. Sceny na długo
zapadają w pamięci

HOROSKOP

Najmodniejsze buty
tego sezonu. Które są

dla ciebie?

Co oznaczają dołki, paski i plamki na
paznokciach? Warto to wiedzieć

Ażurowa sukienka mini z
dekoltem w serek - świetna

propozycja na ważne wyjście

Szukaj
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BILETY LOTNICZE REZERWUJ WAKACJE

Stolice państw Afryki - sprawdź, ile
wiesz! [QUIZ]

Najlepsze atrakcje w Polsce dla
całej rodziny

Al-Kaida kontra ISIS. Czym się
różnią?

Bronisław Komorowski o
przyjmowaniu uchodźców

Wdowa po o�cerze, który zginął w
Smoleńsku, pisze mocny list do
Macieja Stuhra

Drzewo na autobusie. Nad
Warszawą przeszła wichura

Kukiz o Macierewiczu: nie
powinien być aż tak emocjonalny

Bronisław Komorowski:
Antoniemu Macierewiczowi
brakuje równowagi

Adrian Zandberg o Frasyniuku: to
było obywatelskie
nieposłuszeństwo

Kazimierz Marcinkiewicz: układ
PO-PiS jest zabójczy dla Polski

Bronisław Komorowski: Donald
Tusk to dobry kandydat na
prezydenta

Prognoza pogody dla woj.
zachodniopomorskiego – 13.06

Bronisław Komorowski o
publikacji nowych taśm: to nie
przypadek

Bronisław Komorowski o
przeprosinach po katastro�e
smoleńskiej

Onet24: tragiczny efekt potężnego
pożaru

Onet24: potężny pożar w Londynie

HORYZONTY Tu znajdziesz nasze najlepsze quizy

POPULARNE WIDEO

dla ciebie?
9 43

7 35 propozycja na ważne wyjście
19K. Tusk

Fantastyczny ogród pod Sochaczewem.
Zobaczcie kącik z oczkiem wodnym.
Cudowny!

69 25

Dlaczego warto
zatrzymać swoje
nazwisko po ślubie?
K. Wachowicz 71 277

Sałatka, która
doskonale zaostrza
smak mięs i ryb.
Pycha!

Najgorętszy fryzjerski trend
ostatnich tygodni. Skusisz się?

Być kobietą, być kobietą… to
(nie) szczęście?

Kiedy najczęściej mijamy się z
prawdą? [INFOGRAFIKA]

Świętokrzyskie -
najlepsze atrakcje dla
dzieci

Kultowe marki PRL. Ile z nich
pamiętasz? [QUIZ]

123 146

Miał zrobić karierę w policji.
Szybko się okazało, że się nie
nadaje. Powód może wydawać
się absurdalny

20 14

Historia najbardziej
tajemniczego
polskiego obrazu

Filmy, w których
utopiono najwięcej
pieniędzy

Szukaj
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