TELEWIZJA
Z WARTOŚCIAMI
2020

O TBN POLSKA
TBN Polska to dynamicznie rozwijająca się telewizja familijna z wartościami chrześcijańskimi.
Jesteśmy częścią jednej z największych na świecie sieci kanałów telewizyjnych
„Trinity Broadcasting Network”, która obejmuje 32 stacje telewizyjne.
TBN Polska jest kanałem edukacyjno lifestylowym z wartościami chrześcijańskimi.

ZASIĘG
Jesteśmy dostępni przez satelitę HOTBIRD 13B, w sieciach kablowych i internecie.

Dystrybucja kanału TBN Polska:
FTA Cyfrowy Polsat, CYFRA+, VECTRA, TOYA, Orange, JAMBOX i inne oraz WP Pilot.
Nasz serwis VOD to ponad 6 000 kont.

CHARAKTER STACJI
W naszych treściach podróżniczych,
lifestylowych oraz edukacyjno
rozwojowych widoczny jest przekaz
wartości chrześcijańskich i rodzinnych.

GRUPA DOCELOWA
Nasi widzowie:
• Rodziny z dziećmi
→ rodzice 27 - 33
→ dzieci wieku 3 - 9
• Osoby w wieku 45+.
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FABUŁA

PODRÓŻE

PODRÓŻE

PODRÓŻ PRZEZ HISTORIĘ

W programie Podróż przez historię prowadzący Dave Stotts, w swoim
niepowtarzalnym stylu zabierze nas w podróże do ważnych dla chrześcijaństwa
miejsc. Przedstawi nam nie
tylko istotne i piękne miejsca, ale wypełni czas niezwykłymi opowieściami, których
nie znajdziemy w żadnym podręczniku. Z niezwykłą dynamiką poprowadzi nas
przez historię, ludzi, miejsca i wydarzenia, które w znaczący sposób ukształtowały
nasz świat oraz wiarę chrześcijańską.

5 seriali, 72 odcinki
Odkrycie Ameryki, Ziemia Święta, W Rzymie, Cztery Ewangelie, Aż po krańce ziemi

SZLAKIEM AMAZOŃSKIEJ DŻUNGLI

Doug Phillips i jego trzydziestoosobowy zespół wybiera się w podróż do dzikiej
i tajemniczej Amazonii. Ten region to największy na świecie las deszczowy oraz
najbogatszy gatunkowo obszar na planecie, gdzie zachwycająca przyroda rządzi się
wciąż własnymi prawami.
Doug i jego ekipa zapraszają widzów, by podążali wraz z nimi szlakiem amazońskiej
dżungli i wspólnie odkryli tajemnice jednego z najpiękniejszych i miejsc na Ziemi!
Seria 9 odcinków

TALK-SHOWS

TYTANI

TALK-SHOWS

Tytan to pierwiastek charakteryzujący się dużą odpornością na zniszczenie
oraz wysoką wytrzymałością. Podobnie jak niezwykli goście programu.
Każdy z odcinków ukazuje nieprawdopodobną, prawdziwą historię bohatera.
Tytułowi tytani to pionierzy wyznaczający nowe szlaki działania i myślenia w niemal
każdej sferze życia – nauce, sztuce, biznesie, religii.
Jaką cenę musieli zapłacić, aby dojść do miejsca, w którym dzieją się cuda?
Program ma formę wywiadów, w których szczerze o swoim życiu opowiedzą m.in.
Heidi Baker, Andrzej Gąsiorowski, Brian Welch (Korn), Marcin Zieliński, Todd White,
Matthew i Laurie Crouch oraz dr Caroline Leaf.
Seria 12 odcinków

DZIKIE SERCA

Imponujące dokonania, ekstremalne przygody, mrożące krew w żyłach historie!
Niemożliwe staje się możliwym!
Goście programu Dzikie Serca uważają, że nie ma miejsca, do którego nie da się
dotrzeć, a ograniczenia są po to, aby je pokonywać!
Najmłodszy, niepełnosprawny zdobywca obu biegunów, triatlonista, reporter
z Iraku, wędrowiec po bezludnej, lodowatej tundrze, organizatorka kobiecej
wyprawy na motocyklach w Himalaje, autostopowicz w podróży dookoła świata.
Historia każdego z nich to dobry materiał na osobną, pasjonującą książkę.
Ich życie motywuje, inspiruje i stawia wyzwania. To prawdziwe dzikie serca!
Prowadzący program Marek Wikiera z całą pewnością dotrzymuje im kroku.
Sam mógłby opowiedzieć o swoich przygodach i osiągnięciach np. w biegu przez
cztery pustynie. Jego gośćmi są m.in. Jasiek Mela, Bartosz Rutkowski, Aleksandra
Trzaskowska, Michał Witkiewicz i Maciej Szarski.
Seria 12 odcinków

TALK-SHOWS

PUNKT ZWROTNY / SEZON 1, 2, 3, 4
Ania Świątczak przedstawia nam prawdziwych bohaterów,
którzy otwarcie i szczerze opowiedzą widzom o swoim życiu – jego tragediach,
błędach i zwycięstwach. Gdy na ich drodze pojawił się Bóg, nic nie było
już takie, jak wcześniej. Goście programu opowiadają z pasją o tym,
że Bóg to rewolucja i moc do zmian, to pokój i miłość.
4 sezony, 48 odcinków

PROGRAMY DLA DZIECI

PROGRAMY

DLA

DZIECI

RODZINA TREFLIKÓW

Serial „Rodzina Treflików” jest polską animacją, której każdy odcinek niesie ważne
przesłanie i zapoznaje dziecko z wartościami takimi jak: więzi rodzinne, przyjaźń,
szacunek, uczciwość i tolerancja. Serial realizowany jest tradycyjną techniką
animacji lalkowej.
4 sezony, 43 odcinków

WESOŁA WYSPA PAPALALA

Ala oraz jej weseli przyjaciele mieszkają na wyspie Papalala. Bohaterzy ratują wyspę
podczas silnej burzy, a następnie odkrywają największy skarb – książkę o słowach
Stwórcy.
Znalezisko zapoczątkowało serię niezwykłych przygód, zawsze pełnych zabawy,
śmiechu, piosenek i cennych lekcji.
Wesoła wyspa Papalala to wyjątkowa kombinacja utalentowanych lalkarzy,
chwytliwych piosenek, serdecznych historii i pomysłowych projektów. Produkcja
była wielokrotnie nagradzana jako serial familijny dla dzieci w wieku od dwóch do
ośmiu lat.
13 odcinków

PROGRAMY

DLA

DZIECI

KSIĘGA KSIĄG

Niezwykły, animowany serial dla dzieci wyprodukowany przez CBN (USA) w
którym główni bohaterowie: Ola, Krzyś i Gizmo przenoszą się w czasie i poznają
pełne przygód historie Biblijne. Dzieci uczą się prawd Biblijnych oraz moralnych, do
jakich główni bohaterowie dochodzą w trakcie trwania każdej z podróży.
13 odcinków

ANGIELSKI Z VEGGIETALES

Nauka angielskiego dla najmłodszych? Najlepiej przez zabawę.
Każdy odcinek to spotkanie z przesympatyczną bandą rozśpiewanych,
animowanych owoców i warzyw! Oglądając program, dzieci uczą się języka
angielskiego. Każdy odcinek rozpoczyna składa się z lekcji prowadzonej przez
lektora TBN Polska i filmu animowanego.
dwuminutowa zapowiedź w języku polskim.

Seria 32 odcinków

ROZWÓJ OSOBISTY I WIARA

WIARA
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CODZIENNA RADOŚĆ ŻYCIA

Joyce Meyer poprzez swoje programy i książki inspiruje miliony ludzi na świecie
do codziennego
odkrywania radości życia. Joyce jest założycielką organizacji Hand of Hope, która
zajmuje się leczeniem i karmieniem ludzi, a zwłaszcza dzieci w krajach trzeciego
świata.
Wydała ponad 100 książek, a jej programy telewizyjne są nadawane w
kilkudziesięciu językach.
Joyce pokazuje, że ludzie głęboko zranieni nie muszą trwać w depresji i rozpaczy.
W każdym z odcinków naucza, jak cieszyć się życiem i dzielić tę radość z innymi.
Jej program, Codzienna radość życia, przybliża prawdy biblijne oraz sposoby
zastosowania ich na co dzień.
Zainspiruj się do zaprowadzenia zmian w swoim życiu!
Seria 16 odcinków

DYLEMATY
TBN Polska pragnie utrzymywać bliskie relacje ze swoimi widzami.
Odpowiedzią na to pragnienie jest program Dylematy.
W programie Prezes TBN Polska Krzysztof Rompa odpowiada na pytania
przesłane przez naszych widzów, pochyla się nad ich życiowymi dylematami,
zwycięstwami i porażkami, rozważa możliwe rozwiązania oraz wspiera radą.
Każdy odcinek to również historie naszych widzów przedstawione w animacji.
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ZWOLNIJ TEMPO

Nawiązując do trendu slow life, dr Alicia Britt Chole zachęca widzów do zwolnienia
pędu i odkrywania radości wiary w codziennym życiu.
dr Alicia Britt Chole - Autorka 7 książek, mówca konferencyjny, gość i gospodarz
programów telewizyjnych.

Seria 16 odcinków

DASZ RADĘ / MAX LUCADO

Dasz radę. To nie będzie bezbolesne.
Ale, nie rozpaczaj, ponieważ z Bożą pomocą dasz radę.
Takimi słowami Max Lucado – autor bestsellerów New York Timesa, rozpoczyna
pierwszy z sześciu odcinków programu Dasz radę. Każdy z nas przechodzi niekiedy
przez trudny okres. Śmierć bliskich, rozwód rodziców, zwolnienie z pracy, upadek
firmy.
Pośpiech, stres, niepewność jutra.
Wszystko to sprawia, że dziś depresja jest już problemem globalnym, gdyż cierpi
na nią aż 350 mln ludzi. Wykłady Maxa Lucado są jak balsam dla strapionej duszy.
Sam prowadzący nazywa je „Przewodnikiem przetrwania w trudnych czasach”.
Seria 12 odcinków
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OSOBISTY

JAK ŻYĆ

W dzisiejsze kulturze związki, randki czy śluby są inne niż 30 lat temu.
W programie „Jak żyć” Jefferson i Alyssa Bethke zajmują się najważniejszymi
zagadnieniami, z którymi codziennie spotykają się pary i małżeństwa. Prowadzący
doradzają widzom jak poruszać się w obszarach, takich jak: randkowanie, seks,
komunikacja, wspólna wizja czy wzajemne zaufanie.
Jefferson i Alyssa Bethke - autorzy książek, e-kursów.

Seria 16 odcinków

OBUDŹ NADZIEJĘ / JOEL OSTEEN

Obudź nadzieję to seria 52 odcinków rocznie.
Inspirujący, zachęcający do radosnego życia program ma widzów w ponad stu
krajach.
Joel Osteen, nazywany uśmiechniętym kaznodzieją, jest autorem siedmiu
bestsellerów
i pastorem największego kościoła w USA w mieście Lakewood
w Teksasie. Prowadzi też niezmiernie popularny w Stanach Zjednoczonych
program, niosący optymistyczny przekaz: Myśl pozytywnie, żyj lepiej.
Jest autorem siedmiu książek, które osiągnęły status bestsellerów według
czasopisma New York Times. Jego pierwsza książka Your Best Life Now wydana
w 2004 roku przez Time Warner zadebiutowała na szczycie listy The New York
Times; pozostawała na szczycie najlepiej sprzedawanej pozycji książkowej przez
ponad 200 tygodni

DOKUMENT

DOKUMENT

CHATA. REKONSTRUKCJA

Program prowadzi Paul Young, autor książki Chata
- światowego bestsellera sprzedanego w ponad ośmiu milionach egzemplarzy.
Paul zaprasza widzów do podjęcia wspólnej podróży z książką i jej autorem.
Pisarz pragnie odpowiedzieć na pytania, które mogą pojawić się podczas czytania
jego książki: Jak można wieść życie pełne wiary? Jaki mamy mieć stosunek do
śmierci? Dlaczego przytrafiają się nam tragiczne historie?
To jedne z tych pytań, które autor chciałby zgłębić, by na nowo pomóc każdemu
zbliżyć się do Stwórcy. Ból oddziela człowieka od Boga. Jest to jednak zbyt cenna
relacja, by się od niej odwracać.

Seria 18 odcinków

CHAI LIFE

Chai Life to prawdziwa historia Izaka Goldfingera. Gdy w 1939 roku rozszalała się
II wojna światowa, Izak miał zaledwie 14 lat. Złapany przez nazistów, przetrwał
11 obozów zagłady. Przeszedł tam przez okrucieństwa, o jakich wielu nawet boi
się pomyśleć. Jego całkowicie wyczerpane, ledwo żywe ciało trafia w końcu do
masowego, otwartego grobu. Od śmierci dzieliły go jedynie minuty.
Jak to się stało, że dziś osobiście opowiada widzom swoją historię?
Izak Goldfinger zmarł w 2014 r. w sędziwym wieku 89 lat w Izraelu. Został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1995) oraz Krzyżem
Oświęcimskim. Był również
ambasadorem międzynarodowej organizacji Helping Hand Coalition, prowadzącej
działania na rzecz ocalonych z Holocaustu.

FILMY

FILMY

SZEŚĆ, ZNAK BESTII
Six: The Mark Unleashed
2004 1 godz. 44 min
Dramat / Thriller / Akcja

BOSKA INTERWENCJA
Facing the Giants
2006 1 godz. 51 min.
Dramat / Sportowy

WIARA JAK ZIEMNIAKI
Faith Like Potatoes

2006 1 godz. 37 min.
Film obyczajowy

MAMA HEIDI

Mozambik, rok 1994. Jest to czas,
kiedy po zakończeniu wojny domowej,
ludność
tego państwa przeżywa bardzo trudny
okres. Właśnie w takim momencie do
kraju przyjechali Heidi i Rolland Baker.
Dokument

