
TVP SA, TVP Polonia - Plan programowy na 2018 r.

Numer audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 2 

formularza )

Tytuł audycji Opis audycji (obszary tematyczne; adresat)

1 2 3

1 Wiadomości
Codzienny serwis informacyjny godz. 20.00 (U)

2 Wiadomości
Codzienny serwis informacyjny godz. 12.35 (U)

3 Wiadomości
Codzienny serwis informacyjny godz. 15.25 (U)

4 Pogoda 
Codzienna prognoza pogody nadawana po "Wiadomościach" (U)

5 Teleexpress
Codzienny serwis informacyjny godz. 17.30 . (U)

6 Panorama Flesz
Codzienny serwis informacyjny  w Pytaniu na śniadanie (U)

7 Panorama 
Codzienny serwis informacyjny  po Pytaniu na śniadanie (U)

8 Spoty społeczne OPP 
Krótka forma majaca zwrócić uwagę na ważne problemy społeczne. (U)

9 Spot społeczny OPP 1%
jw..

10 Między ziemią a niebem 
Cotygodniowy magazyn Redakcji Audycji Katolickich. (U)

11 Orędzia, przemówienia Wystapienia z okazji świąt, rocznic i wydarzeń. (U)

12 Transmisja Mszy Świętej Cotygodniowa transmisja niedzielnej mszy świętej (U)

13
Transmisje Mszy Świętej w intencji ofiar katastrofy 

smoleńskiej
Comiesięcna transmisja mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej (U)

14 Anioł Pański Anioł Pański - cotygodniowa, niedzielna transmisja modlitwy Ojca Świętego z wiernymi. (U)

15 Nad Niemnem - Magazyn Polaków na Białorusi
Cykliczny program o mniejszości polskiej na Białorusi. (U) 

16 Polonia24 + Rozmowa Polonii + Halo Polonia
Cykliczny blok audycji informacyjnej i  publicystycznej skierowanych do Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju, traktującą o 

sukcesach, problemach, życiu codziennym w kraju i poza krajem. (U)

Informacje o nadanych audycjach/cyklach



17 Wolny ekran

Cykliczny program Cezarego Ciszewskiego ma na celu uruchomienie zasobów wideo i fotograficznych z telefonów komórkowych Polaków 

podróżujących i mieszkających za granicą. Interaktywny i neodokumentalny obraz świata doznawanego przez Polaków za granicą. Obraz 

skrajnie subiektywny i bardzo prawdziwy. (U) 

18 Wilnoteka Cykliczny program o życiu i problemach Polaków na Wileńszczyźnie. (U)

19 Oczy w oczy
Cykliczny program publicystyczny w formie rozmowy z gościem, skierowany do Polonii i Polaków poza granicami kraju. (U)

20 Magazyn gospodarczy
Cykliczny program ekonomiczny - poradnik inwestora, ekonomia, prawo i gospodarka - skierowany do Polonii i Polaków poza granicami kraju. 

(U)

21 Reportaż polonijny Reportaże o życiu Polonii. (U)

22 Magazyn z Ameryki W magazynie prezentowane będą sprawy związane z życiem Polaków w Stanach Zjednoczonych.  (U)

23 Magazyn z Wielk. Bryt.
Magazyn pokazujący najciekawsze wydarzenia polonijne w Wielkiej Brytanii, przedstawiający mieszkających tam Polaków oraz poruszający 

dotyczące ich problemy. (U)

24 Studio Wschód
Program realizowany na Kresach Wschodnich, przybliża mieszkańcom Dolnego Śląska miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów, historie 

krainy, która przez wieki była częścią naszej ojczyzny. (U)

25 Święto Dziękczynienia za Plony

Transmisja uroczystej mszy świętej koncelebrowanej na Jasnej Górze w Częstochowie, z poświęceniem darów ofiarowanych przez diecezje i 

instytucje z całej Polski. W uroczystościach biorą udział najwyższe władze kościelne i państwowe.(U)

26 Droga Krzyżowa - transmisja z Watykanu Transmisja uroczystości w Wielki Piątek. (U)

27
Urbi et Orbi - transmisja błogosławieństwa z 

Watykanu

Transmisja papieskiego blogosławieństwa. (U)

28 Dożynki Prezydenckie - Spała 2016 Coroczna transmisja Święta Plonów. (U)

29 Pasterka Transmisja.(U)

30 Orędzia Hierarchów kościelnych Wystąpienia z okazji świąt i dni specjalnych. (U) 

31 Orszak Trzech Króli
Transmisja orszaku "Trzech Króli", jaki co roku przechodzi ulicami Warszawy w święto Trzech Króli. (U)

32 Transmisje uroczystości państwowych Uroczystości państwowe z okazji świąt i rocznic. (U)

33 Warto rozmawiać Program publicystyczny Jana Pospieszalskiego. (U)

34 Magazyn śledczy Anity Gargas Magazyn publicystyki śledczej. (U)

35 Program ekumeniczny Cotygodniowy program Redakcji Ekumenicznej. (U)

36 Spot społeczny Krótka forma mająca zwrócić uwagę na ważne problemy społeczne. (U)

37 Racja stanu
Cykliczny program publicystyczny w formie rozmowy z gościem. Wydarzenia społeczno-gospodarcze w kontekście polskiej polityki zagranicznej, 

, skierowany do Polonii i Polaków poza granicami kraju. (U)

38 Magazyny międzynarodowe Magazyny o współpracy państw naszego regionu. (U)

39 Flesh historii
Program którego celem jest prezentowanie najciekawszych informacji o wydarzeniach historycznych, wystawach, inscenizacjach w całej Polsce. 

(U)

40 Ktokolwiek widzial, ktokolwiek wie Program publicystyczny o poszukiwaniach osób zaginionych. (U)

41 Naszaarmia.pl Program poświęcony tematyce wojskowej i obronnej. (U)

42 Programy publicystyczne (Kultura)
Cotygodniowe magazyny podsumowujący najważniejsze kulturalne wydarzenia tygodnia, a także dyskusje o zjawiskach z  życia społeczno-

kulturalnego. (U)

43 Magazyn o książkach Cotygodniowy magazyn o nowościach wydawniczych. (U)

44 Festiwal Kultury Żydowskiej
Koncert Szalom na Szerokiej jest uwieńczeniem Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i często przez wielu nazywany jest Żydowskim 

Woodstock. (U)

45 Festiwale muzyki klasycznej
Koncerty muzyki klasycznej (np. Festiwal Operowo-Operetkowy w Ciechocinku, relacje z konkursu chopinowskiego, klasyczny jazz, widowiska 

muzyczne.) (U)

46 Koncerty Polskie zespoły muzyczne.(U)

47 Publicystyka kulturalna Wydarzenia kulturalne. Opinie, komentarze. (U)

48 Festiwal Filmowy w Gdyni Retransmisja uroczystego rozdania najważniejszych nagród Festiwalu Filmowego w Gdyni. (U)

49 Gala Festiwalu Dwa teatry
Relacja z ceremonii wręczenia nagród dla najlepszych ubiegłorocznych spektakli Teatru TV i słuchowisk Polskiego Radia. (U)



50 Gala nagród Kisiela

Relacja z gali wręczenia Nagród Kisiela Nagroda Kisiela została ustanowiona przez Stefana Kisielewskiego pod patronatem tygodnika "Wprost". 

Przyznawał ją od roku 1990, a po jego śmierci ten zaszczyt przypadł Kapitule Nagrody Kisiela. Prestiżowa nagroda jest przyznawana w trzech 

kategoriach: polityk, publicysta i przedsiębiorca. (U)

51 Polskie Nagrody Filmowe-Orły 
Widowisko. Ceremonia wręczenia "Orłów" nagród przyznawanych przez Polską Akademię Filmową dla najlepszych polskich produkcji 

filmowych ubiegłego roku. (U)

52 Festiwal Kultury Kresowej

Reportaż/koncert. W Mrągowie spotykają się nasi rodacy z Kresów. Kresowiacy z Litwy, Białorusi, Ukrainy pielęgnują polską kulturę, tradycje i 

język. W polskich domach kultury na Kresach spotykają się, by wspólnie muzykować i śpiewać polskie piosenki. (U)

53 Filmy fabularne Filmy telewizyjne i kinowe - klasyka i współczesność. (U)

54 Seriale TVP Archiwalna i bieżąca produkcja TVP. (U)

55 Seriale TVP Archiwalna i bieżąca produkcja TVP. (U)

56 Filmy fabularne Filmy kinowe i telewizyjne. (U)

57 To lubię Program Redakcji Promocji i Oprawy Programu TVP Polonia. (U)

58 Spot społeczny Krótka forma mająca zwrócić uwagę na ważne problemy społeczne. (U)

59 Magazyny kulturalne Cykliczne. Wydarzenia kulturalne. Opinie, komentarze. (U)

60 Oprawa (czołówki, tyłówki, jingle, loga) Oprawa (czołówki, tyłówki, jingle, loga). (U)

61 Totus 2018

Nagrody TOTUS to najwybitniejsze katolickie odznaczenia przyznawane osobom i instytucjom, których działalność przyczynia się do 

podniesienia wartości godności człowieka. Nagrody Totus przyznawane są od 2000 roku! Gala wyłoni i przybliży sylwetki laureatów 

nagrodzonych w czterech podstawowych kategoriach: 1. "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno - wychowawcza" 2. 

"Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" 3. "Propagowanie nauczania Jana Pawła II" 4. "Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana 

Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach".(U)

62 Program poradnikowy Magazyny (zdrowie, odzywianie, wypoczynek) (U)

63
Seriale TVP (archiwalne, niewymiarowe, 

zamknięte)
Telewizyjne seriale z lat 60., 70. i 80. ub. w. (U)

64 Teatr TV Wybrane spektakle Teatru Telewizji - archiwalne i z bieżącej produkcji. (U)

65 Program dla dzieci Wybrane programy dla dzieci z kanału TVP ABC. (D)

66 Programy popularno-naukowe Cykliczne (np. Jak to działa, Sonda 2) i jednorazowe. (U)

67 Słownik polsko@polski

Cykliczny program poświęcony kulturze języka polskiego realizowany za pomocą internetu. Jest to swoisty przegląd tygodnia błędów 

językowych popełnianych przez dziennikarzy, internautów i polityków. Uczestnikami są dziennikarze mediów polonijnych i widzowie rozsiani po 

świecie. Z pomocą eksperta, prof. Jana Miodka rozmawiają o współczesnej polszczyźnie. Program wykorzystuje wideotelefony i łącza 

internetowe.(U)

68 Magazyn o zdrowiu Magazyn poświecony nowym metodom leczenia, diagnostyki i pielęgnacji urody.(U)

69 Programy kulinarne Cykliczne (np. Nożem i widelcem, Makłowicz w podróży, Okrasa łamie przepisy). (U)

70 Programy edukacyjny (nauka języka) Cykliczny program Baw się słowami. (U)

71 Felietony Cykliczne (np. Notacje) i jednorazowe. Rożnorodna tematyka (U)

72 Programy turystyczno-krajoznawcze Promocja regionów, zabytków i przyrody. (U)

73 Seriale dla dzieci Filmy dla dzieci. (U)

74 Filmy animowane dla dzieci Animacje dziecięce - głównie Dobranocki. (U)

75 Ziarno Cykliczny program dla dzieci Redakcji Audycji Katolickich.(D)

76 Filmy dokumentalne Cykle dokumentalne. (U)

77 Filmy dokumentalne Historia, współczesnośc, biografie. (U)

78 Filmy fabularne dla dzieci Filmy dla dzieci. (D)

79 Krótka historia Cykl dokumentalny. Historia Polski w pigułce. 5 minutowe felietony znanych historyków. (U)

79
Kronika XIII Światowych Zimowych Igrzysk 

Polonijnych 

Codzienne kroniki filmowe z przebiegu zawodów. (U)

80
XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne- Koncert 

Galowy
Transmisja. (U)



81 Sport Codzienne wiadomości sportowe nadawane po "Wiadomościach". (U)

82

41. Bieg Piastów Bieg Piastów, czyli prawdziwe święto polskiego narciarstwa klasycznego, także z udziałem Polaków mieszkających poza granicami kraju - 

najlepszy otrzymuje nagrodę specjalną ufundowaną przez TVP Polonia. Realizowane "na żywo" wejścia antenowe są okazją do rozmów z 

organizatorami, uczestnikami i celebrytami tego biegu. (U)

83 Wydarzenia sportowe Np. Gala Mistrzów Sportu, mecze charytatywne. (U)

84 Pytanie na śniadanie

Równocześnie z TVP2.Codzienny poranny, interaktywny magazyn poświecony problemom społecznym, tematyce rodzinnej itp. Zaproszeni 

goście dzielą się z widzami swoją wiedzą i doświadczeniami. Telewidzowie mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące 

danego tematu i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy. (U)

85 Teledyski Teledyski na każdą porę roku. Program Redakcji Promocji i Oprawy Programu TVP Polonia. (U)

86 KFPP Opole (Transmisja i powtórki) Transmisje i powtórki za TVP 1 koncertów opolskiego festiwalu. (U)

87
Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami 

kraju - Koncert Galowy

Koncert na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji wręczenia prestiżowej nagrody TVP Polonia "Za Zasługi dla Polski i Polaków poza 

Granicami Kraju". (U)

88
XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 

Folklorystycznych Rzeszów 2018 

XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2018 - Koncert Galowy  (U)

89

XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 

Folklorystycznych Rzeszów 2018 - Koncert Galowy 

cz. 1 i 2

j.w. (U)

90 Sylwester z Dwójką Koncert sylwestrowy zrealizowany przez TVP 2. (U)

91

Kulturalni PL Cykliczny interaktywny program, w którym w lekkiej formie prowadzący rozmawiają z gośćmi i widzami na tematy interesujące wszystkich. 

Goście to odkrywcy, naukowcy, artyści, intelektualiści, ludzie z pierwszych stron gazet, a także najbardziej znane gwiazdy polskiej sceny 

muzycznej. Program informuje o wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i społecznych z życia Polonii, zaprasza do udziału w imprezach 

rozrywkowych i sportowych, rekomenduje spektakle, wystawy i koncerty z udziałem polskich artystów. Pogram jest współtworzony przez 

widzów TV Polonia. (U)

92 Konkurs Piosenki Eurowizji Koncerty Konkursu Piosenki Eurowizji 2018 (U)

93 Seriale TVP (np. Rodzinka.pl) Bieżąca produkcja serialowo-komediowaTVP. (U)

94 Otwarta scena muzyczna Projektowany program rozrywkowy TVP Polonia. (U)

95 Program rozrywkowy - kabarety Krótkie i dłuższe formy kabaretowe. (U)

96 Program rozrywkowy - koncerty Koncerty głównie polskich artystów estradowych. (U)

97 Widowiska estradowe Benefisy i talk-showy telewizyjne. (U)

98 Wielkie testy (TVP1) Polski teleturniej wiedzy z różnych dziedzin nauki, kultury, historii i życia społecznego i ekonomicznego. (U)


