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PODRÓŻE



PODRÓŻ PRZEZ HISTORIĘ — ZIEMIA ŚWIĘTA
W tym sezonie Podróży przez historię prowadzący Dave Stotts, w swoim 
niepowtarzalnym stylu zabierze nas w podróż przez Ziemię Świętą. Pokaże nam nie 
tylko ważne 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. Jesteście gotowi na emocjonującą wyprawę?

Podróż przez historię - Ziemia Święta — od poniedziałku do piątku o 19:45 w TBN Polska.

POKONAĆ DROGĘ
Pokonać drogę to serial telewizyjny dla tych, którzy szukają mocnych wrażeń. 
Misjonarze Timothy Scott i William Decker nie zważają na niebezpieczeństwa 
i przeciwności, są zdeterminowani do głoszenia Ewangelii w najodleglejszych 
zakątkach świata. Odwiedź razem z nimi niebezpieczne kraje, dotknięte 
kataklizmami i skażeniami radioaktywnymi. Przygotuj się do spotkania 
z niebezpieczną i fascynującą przygodą.

Pokonać drogę — od poniedziałku do piątku o 23:15 w TBN Polska

P O D R Ó Ż E
GLOBAL VENTURES
Niezwykłe historie zwykłych ludzi. Najodleglejsze zakątki Ziemi. Ekipa Global 
Ventures wyrusza w świat, aby nieść ludziom miłość i nadzieję. Wizyty wśród 
ubogich czy w sierocińcach to ich codzienność. Doświadcz nieprawdopodobnych 
emocji, bądź świadkiem prawdziwych cudów. Ty też możesz zmienić świat na 
lepsze.

Global Ventures — od poniedziałku do piątku o 22:45 w TBN Polska



TALK-SHOWS



T A L K - S H O W S

Punkt zwrotny — w każdy czwartek o 22:15 w TBN Polska

PUNKT ZWROTNY
Kiedy przychodzi, życie zmienia się o 180 stopni. Czasem zwala z nóg, by innym 
razem przyjść w lekkim powiewie. Punkt zwrotny, bo o nim mowa. Ania Świątczak 
zaprasza do swojego programu gości, których życie diametralnie zmieniło się 
dzięki doświadczeniu Bożej miłości. Wyrwani z niszczących uzależnień i zniewoleń, 
rozpoczynają życie w radości, wolności i pokoju. Szczerze do bólu. Z mocą. 
O spotkaniu z Bogiem, które zmienia wszystko.

WĄSKA DROGA
David Pierce to lider postpunkowego zespołu No Longer Music. Do dziś koncertuje 
po całym świecie, prowadząc działalność ewangelizacyjną wśród tych, których 
stopa nigdy nie stanęłaby w kościele. Taki też jest jego pełen dobrej muzyki 
program — Wąska droga. 10-odcinkowy talk-show zrealizowano podczas trasy 
koncertowej David’a w Polsce. Charyzmatyczny prowadzący rozmawia w nim 
z ludźmi, którzy wybrali życie i odnaleźli Boga.

Wąska droga — w każdą niedzielę o 11:30 w TBN Polska



PROGRAMY DLA DZIECI



P R O G R A M Y  D L A  D Z I E C I

ANGIELSKI Z VEGGIETALES
Nauka poprzez zabawę — czy może być lepiej? Niech Twoje dziecko uczy 
się angielskiego z VeggieTales! Bohaterowie bajki to przesympatyczna banda 
rozśpiewanych, animowanych owoców i warzyw. Ogórek Larry i jego kompani 
zainteresują nie tylko najmłodszych widzów — to doskonała zabawa dla całej 
rodziny! Każdy z odcinków pokazuje w prostej formie ważne lekcje oparte na 
chrześcijańskich wartościach, takich jak: przebaczenie, uczciwość czy wdzięczność. 

Angielski z VeggieTales — od poniedziałku do piątku o 19:00 w TBN Polska

ROCKIDS TV
Dobra zabawa, humor i duża dawka muzyki. RocKids TV to serial dla dzieci, który 
przedstawia działanie fikcyjnego kanału telewizyjnego, prowadzonego przez 
zabawnego i nieco szalonego prezentera. Najmłodsi widzowie obejrzą ciekawe 
kreskówki, niebanalne wykonania muzyczne, będą się także uczyć dobrych manier 
od… pirata. Pełen ciekawej wiedzy i wartościowych treści program, gwarantuje 
świetną rozrywkę nie tylko najmłodszym widzom, ale i całej rodzinie.

RocKids TV — od poniedziałku do piątku o 15:00 w TBN Polska

LEŚNE OPOWIEŚCI
Każda podróż ma swój początek. Leśne opowieści to doskonałe miejsce dla 
najmłodszych widzów, by rozpocząć i kontynuować swoją niezwykłą przygodę 
z Bogiem. Ten animowany serial zabierze dzieci w niezwykle ekscytujący świat 
leśnych stworzeń. Przedstawione historie pomogą szukać i rozpoznawać Boże 
prowadzenie w zwykłych, codziennych sytuacjach. Dodatkowo w każdym odcinku 
znajduje się wskazówka dla rodziców, jak wspomagać swoje pociechy na tej drodze.

Leśne opowieści — od poniedziałku do piątku o 9:30 w TBN Polska



PROGRAMY DLA MŁODZIEŻY



P R O G R A M Y  D L A  M Ł O D Z I E Ż YmTBN
mTBN jest programem muzycznym — autorską listą muzyczną.  
Prowadzący Ola i Tymek prezentują widzom różne gatunki muzyczne.  
W mTBN można zobaczyć teledyski z pogranicza metalu, przez pop, soul  
do hip-hopu. Tym, co łączy wszystkich wykonawców jest przesłanie, które 
niesie muzyka. Chcą za jej pomocą przekazać ważne wartości i obudzić nadzieję 
w sercach młodych ludzi.

mTBN — od poniedziałku do piątku o 8:00

XTREME LIFE
Ekstremalna przygoda. Adrenalina. Akcja. Ryzyko. Ivan van Vuuren wraz ze swoim 
zespołem zabierze Cię na przygodę życia. Każdy odcinek to prawdziwa jazda bez 
trzymanki, poznawanie ryzykownych sposobów życia oraz niezwykle egzotyczne 
widoki. Od wybrzeży tropikalnych Hawajów po krańce Afryki — stań twarzą 
w twarz z osobami, które żyją na krawędzi. W programie poznasz ludzi, którzy mają 
niezwykłe pasje i zarażają nimi innych. Dodatkowo prawdziwi zawodowcy pokażą 
widzom ekstremalne sportowe triki. Każdemu odcinkowi towarzyszy przyjemny 
dreszczyk emocji i ważne przesłanie, aby żyć życiem posiadającym znaczenie i cel.

Xtreme Life — w każdy poniedziałek o 13:00 w TBN Polska

PLANETSHAKERS
Emocje. Muzyka. Wiara. Planetshakers to program skierowany głównie do 
młodzieży poszukującej życiowego celu. Przed ekran telewizora przyciąga nie 
tylko żywiołowa muzyka w rockowym stylu, ale także inspiracja płynąca ze Słowa 
Bożego. Russel Evans, założyciel i dyrektor Planetshakers, zespołu muzycznego 
z Australii, ma ogromne pragnienie, aby zobaczyć, jak każdy człowiek zmienia coś 
w świecie na lepsze. Zespół sprzedał setki tysięcy płyt z muzyką.

Planetshakers — w każdy czwartek o 18:00 w TBN Polska



WIARA I ROZWÓJ OSOBISTY



W I A R A  I  R O Z W Ó J  O S O B I S T Y

Codzienna radość życia z Joyce Meyer — od poniedziałku do piątku o 7:00,  
w soboty o 8:00 oraz w niedziele o 9:00 w TBN Polska

CODZIENNA RADOŚĆ ŻYCIA Z JOYCE MEYER
Joyce Meyer poprzez swoje programy i książki inspiruje miliony ludzi na świecie 
do codziennego odkrywania radości życia. Joyce jest nauczycielką Słowa Bożego, 
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 świata. Joyce 
pokazuje, że ludzie głęboko zranieni mogą wybrać życie pełne radości i dzielić się 
tą radością z innymi. Jej program, Codzienna radość życia, przybliża prawdy biblijne 
i w inspirujący sposób pokazuje, jak wprowadzać je w życiu. 

Podróżuj bez bagażu — w każdy czwartek o 10:00 w TBN Polska

PODRÓŻUJ BEZ BAGAŻU
Większość z nas bardzo lubi podróżować, ale już mało kto lubi nosić bagaże, 
szczególnie te zupełnie niepotrzebne. Podobnie jest w życiu. Często niesiemy 
ze sobą zbędny balast różnych negatywnych doświadczeń i przekonań, które 
wpływają na jakość naszego życia i relacji. Czas się ich pozbyć. Gorycz i poczucie 
winy, poleganie na sobie i duma — jak możemy cieszyć się drogą przed nami, jeśli 
zabieramy ze sobą cały ten ciężar? Bóg chce, byśmy byli wolni.
Podczas 18 odcinków, autor kilkunastu bestsellerów oraz znany mówca, 
Max Lucado, zabiera nas w podróż przez Psalm 23, gdzie krok po kroku pokazuje, 
jak zostawić za sobą to wszystko, co nas obciąża i nie pozwala z radością iść 
naprzód.



W I A R A  I  R O Z W Ó J  O S O B I S T Y

Oglądaj Uruchom swój mózg z dr Caroline Leaf — od poniedziałku do piątku o 18:00 w TBN Polska.

URUCHOM SWÓJ MÓZG Z DR CAROLINE LEAF
Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby istniał przycisk pozwalający na kontrolę 
naszych myśli i uczuć? Poznanie tajemnic mózgu to nie lada wyzwanie! Jednak 
z doktor Caroline Leaf, światowej sławy specjalistką w zakresie neurobiologii 
poznawczej, możemy zrozumieć jego działanie i poznać niesamowity potencjał. 
Choć wiele osób uważa, że Biblia i nauka się wykluczają, doktor Leaf pokazuje, 
że mogą i powinny być one ze sobą powiązane. Chcesz nauczyć się kontrolować 
swoje myśli i wykorzystać w pełni potencjał drzemiący w mózgu? 

JOEL OSTEEN
Joel Osteen, zwany uśmiechniętym kaznodzieją, jest autorem siedmiu bestsellerów 
i starszym pastorem w założonym przez swojego ojca kościele Lakewood 
w Teksasie. Prowadzi też niezmiernie popularny w Stanach Zjednoczonych 
program, niosący optymistyczny przekaz: Myśl pozytywnie, żyj lepiej. Jak sam mówi, 
stara się przedstawiać w nim biblijne prawdy w przystępny sposób, skupiając się 
bardziej na Bożej dobroci i życiu zgodnym z przykazaniami niż na grzechu. Osteen 
podkreśla siłę miłości i optymistyczne podejście: Udane życie zaczyna się w twojej 
głowie — mówi.

Joel Osteen — w każdą niedzielę o 10:00 w TBN Polska



W I A R A  I  R O Z W Ó J  O S O B I S T Y

Alfabet Przedsiębiorcy

ALFABET PRZEDSIĘBIORCY
Jak odnieść sukces w biznesie, pozostając jednocześnie dobrym człowiekiem?  
Jak nie dać zawładnąć sobą chciwości i nadmiernej ambicji? Bycie przedsiębiorcą, 
to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale także odpowiedzialność moralna.  
Prowadzący, Andrzej Burzyński, w formie krótkich wykładów od A do Z przedstawia 
najważniejsze pojęcia w biznesie. Opowiada, jak osiągnąć sukces  
bez kompromisów w sferze własnych wartości i nie ponosząc przy tym strat.  
Biznes po chrześcijańsku jest możliwy.

Radykalne Przemiany

RADYKALNE PRZEMIANY
Metamorfozy kobiet z całego świata. Prawdziwe piękno drzemiące  
w każdej z nich. Radykalne przemiany to program dla kobiet, który inspiruje 
do wprowadzania pozytywnych zmian. Porusza ważne życiowe tematy.  
Poznaj wspaniałe kobiety i ich losy.



SERIALE



S E R I A L E

PIOSENKA
Piosenka to pełen emocji serial ukazujący problemy, z jakimi możemy się borykać 
w relacjach: romans, intymność, konflikt czy kwestie prawdziwego zaangażowania. 
Historia opowiada o bohaterze marzącym o karierze piosenkarza, który postanawia 
wyjść z cienia sławnego ojca. Na festiwalu wina, gdzie gra koncert, poznaje piękną 
córkę winiarza, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia, a zaraz po ślubie 
pisze dla ukochanej Piosenkę. Utwór szybko staje się przebojem. Główny bohater 
stając się sławny, trafia do świata pełnego pokus. Jego małżeństwo zaczyna wisieć 
na włosku. Czy znajdzie w sobie dość siły i wiary, by zawrócić z tej niebezpiecznej 
drogi?

Piosenka — w każdy czwartek o 18:00 w TBN Polska

BOGOWIE TOCZĄ WOJNĘ
Wojna trwa tu i teraz. W Tobie. Bogowie toczą wojnę. Nie wierz w mity, że to tylko 
posągi czczone dawno temu przez ludzi z dalekich kultur. Bogowie dzisiejszych 
czasów toczą wojnę w każdym z nas i nie poddają się tak łatwo. Romans, seks, 
władza i pieniądze to jedynie niektóre z bóstw dzisiejszego świata. O tym właśnie 
jest ten serial. Dlaczego wciąż przegrywamy te nieustanne walki i o co właściwie 
walczymy? Czy jesteśmy skazani na przegraną? Kto powinien znajdować się 
w centrum naszego życia, byśmy wreszcie osiągnęli zwycięstwo?

Bogowie toczą wojnę — w każdy piątek o 18:00 w TBN Polska



S E R I A L E

BÓG DLA RESZTY Z NAS
Las Vegas. Świątynia hazardu, seksu, grzechu. Bóg dla reszty z nas, to program 
opowiadający historię kościoła ulokowanego w sercu miasta grzechu — założonego 
przez pastora Vince’a. Zagubieni, grzeszni, odrzuceni — wszyscy znajdą tu miejsce. 
To historie bez znieczulenia. Zobacz, jak zmienia się życie ludzi, którzy poczują 
bezwarunkową miłość i usłyszą pytania: a co, jeśli Bóg nie jest tylko dla dobrych, 
chodzących do kościoła, miłych ludzi? Co, jeśli Bóg jest dla reszty z nas?

Bóg dla reszty z nas — w każdy wtorek o 18:00 w TBN Polska

H20
Wyprawa szlakiem wiary. Dziesięć osób. Dziesięć historii. Jeden cel — zaspokoić 
pragnienie trawiące wszystkie ludzkie dusze. Kyle Idleman zabierze Cię na pustynię 
serc, gdzie nikt nigdy nie odczuwał większego pragnienia. Jest tylko jeden rodzaj 
Wody, który może je zaspokoić. Każdy z bohaterów poprowadzi Cię przez historię 
swojego pragnienia. 

H2O — w każdy poniedziałek o 18:00 w TBN Polska



S E R I A L E
NIE TYLKO FAN
Poznajcie Erica Nelsona i jego potrójne życie: chrześcijanina, imprezowicza  
i wysoko postawionego managera. Kiedy stanie twarzą w twarz ze śmiercią nic już 
nie będzie takie samo. Eric wyruszy w duchową podróż, która odmieni jego relację 
z Jezusem i wystawi na próbę wiarę najbliższych. Czy uda mu się zrezygnować 
z siebie i podążyć za Jezusem? Czy pozostanie tylko jego fanem, czy stanie się 
całkowicie oddanym naśladowcą? Nie ma wiary bez naśladowania.

Nie tylko fan — w każdą środę o 18:00 w TBN Polska

AHA
Żyjesz jak we śnie. Błądzisz w ciemności. Aż nadchodzi ten moment.  
Pojawia się światło. Moment AHA to chwila, w której dostrzegasz coś, czego do tej 
pory sobie nie uświadamiałeś. Chwila konfrontacji z prawdą, która zmienia Twoje 
życie. Poznaj historię ludzi, którzy stają w obliczu przełomowych decyzji.  
Zobacz, jak się potoczą ich losy i przeżyj z nimi swój moment AHA.

AHA — w każdy piątek o 22:15 w TBN Polska

SIŁA WYŻSZA
Jeden moment potrafi zmienić wszystko. Burzliwa noc, wstrząsający wypadek, 
w którym ginie niewinna osoba. Losy siedmiu bohaterów splatają się przez jedno 
wydarzenie. Przychodzi czas zwątpienia, trudnych pytań i konfrontacji. Dlaczego 
zdarzają się tragedie? Jeśli Bóg jest dobry, dlaczego pozwala na cierpienie na 
świecie? Każdy z bohaterów zmaga się z następstwami minionego zdarzenia. 
Czy znajdą odpowiedzi na swoje pytania? Dopiero połączone nici wiary, nadziei, 
wsparcia bliskich osób tworzą mocną linę dającą siłę, której nie byliby wstanie 
odnaleźć w pojedynkę.

Siła wyższa — w każdą środę o 22:15 w TBN Polska


