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Telewizja WP to kanał, w którym znaleźć można filmy i seriale nieemitowane
wcześniej w polskich kanałach otwartej telewizji, autorskie programy
publicystyczne i lifestylowe, widowiska kabaretowe, a także szereg programów
dokumentalnych i poradniczych, w tym niezwykle popularnych o remontowaniu
domu i urządzaniu wnętrz.

Telewizja WP nadaje od grudnia 2016 roku i jest dostępna m.in. na ósmym
multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej (MUX-8) oraz na platformach
satelitarnych i w sieciach kablowych.



WP NEWS

DAJ SIĘ ODMIENIĆ

MISTRZOWIE KABARETU

POKOCHAJ LUB SPRZEDAJ

MAM TALENT AMERYKA

MISTRZOWIE KABARETU –
CODZIENNIE



W „WP News” widzowie zobaczą najważniejsze informacje dnia, podane dynamicznie
i w atrakcyjnej formie. Jego prowadzącymi są Agnieszka Kopacz i PatrycjuszWyżga.

Program jest oparty na krótkich newsach, relacjach live, a także na najważniejszych z kilkuset
materiałów tworzonych codziennie przez dziennikarzy Wirtualnej Polski.

Emisja odbywa się o 11:50 i 16:50 równolegle w Telewizji WP i na Stronie Głównej WP,
a każde wydanie potrwa ok. 8 minut.



Najczęściej w życiu jest tak, że mamy o sobie inne wyobrażenie, niż nasi bliscy
czy przyjaciele. Nasze przyzwyczajenia stają się strefą komfortu, poza którą trudno wyjść.

W programie „Daj się odmienić” najlepsi eksperci przeprowadzą metamorfozę osoby, którą
jej bliski zgłosił do programu. Pokażemy, że warto jest przejrzeć się w oczach tej drugiej
osoby i odważyć na zmianę, która poza innym kolorem włosów czy kroju sukienki, może
przynieść akceptację swoich kompleksów, pewność siebie i radość z życia.

W programie znajdziemy najlepsze rozwiązania dla każdego, bo wszyscy zasługujemy na to,
aby dobrze się czuć we własnej skórze. Nasi specjaliści od wizerunku zabiorą uczestników
programu nie tylko do kolorowego świata kosmetyków i stylizacji, ale także zainspirują ich
do tego, aby nie bali się eksperymentować, próbować nowych rzeczy i czasem zaszaleć!
To będą spektakularne zmiany w najlepszym stylu!

Na antenie od 17.02, w każdą środę o 21:00.



Widzowie Telewizji WP pokochali cykl „Mistrzowie kabaretu“, w którym pokazaliśmy
wszystkie najjaśniejsze gwiazdy polskiego współczesnego kabaretu.

W tym sezonie chcemy pokazać, że kabarety też się między sobą przyjaźnią, chętnie
i owocnie współpracują. Jednym słowem – razem lepiej. Każdy odcinek jest prowadzony
przez jednego „mistrza“ czyli gwiazdę kabaretową: kabaret znany, utytułowany, szanowany
i lubiany. W programie wystąpią również goście mistrza: kabarety i artyści, którzy
się z naszym „mistrzem“ przyjaźnią i często wspólnie pracują.

W najnowszym sezonie "Mistrzów Kabaretu" zagrają m.in.: Ani Mru Mru, Kabaret Jurki,
Kabaret Chyba, Paranienormalni, Łukasz Rybarski, Przemek Borkowski i Rafał Zbieć z Kabaretu
Moralnego Niepokoju, KabaretMłodych Panów, Spółka z o.o., Ewa Błachnio, Bartosz Gajda.

W każdą niedzielę o 22:00.



Kolejne serie programu „Pokochaj lub sprzedaj” doskonale pokazują, że format
jest uwielbiany przez widzów, a nasi gospodarze mają niezwykłe umiejętności, by zaspokajać
wnętrzarskie pragnienia swoich bohaterów.

Nigdy nie boją się stawić czoła wyzwaniom, a nowa, ósma seria oferuje ich mnóstwo!
Zobaczymy m.in. ponadprzeciętne kuchnie, domowe biura oraz większe i odważniejsze
renowacje.

David i Hilary stają twarzą w twarz z każdą sytuacją zdeterminowani, by odnieść sukces.
Jak zwykle nie zabraknie wielkich emocji i zaskakujących decyzji uczestników programu.

Od poniedziałku do piątku, o 16:00.



Piętnasty sezon amerykańskiego konkursu talentów zawitał na antenę Telewizji WP. W tej
odsłonie za stołem jurorskim zasiedli: nieocenieni Simon Cowel i Howie Mandel,
nowicjuszka Sofia Vergara oraz zasiadająca już w gronie jurorów Heidi Klum.

Inna niż wszystkie poprzednie edycja programu kręcona i emitowana była podczas pandemii
COVID-19. Sytuacja ta zmusiła niekiedy twórców do zmian formuły show. Pomimo
obostrzeń i trudności efekt i emocje zostały jednak utrzymane na najwyższym poziomie!

W każdą niedzielę, o 20:00.



Dla fanów dobrego humoru Telewizja WP przygotowała specjalne pasmo, w którym
codziennie od 22:00 rozśmiesza do łez.

W emisji najlepsze skecze znanych grup kabaretowych, które umilą każdy wieczór!
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