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Superstacja
Superstacja to jedyny w Polsce kanał tematyczny o profilu informacyjno-rozrywkowym, adresowany do osób aktywnych i ciekawych świata. Stację wyróżnia niestandardowe 
podejście do tematów i poczucie humoru. Ciekawostki i sprawy kontrowersyjne to główne tematy na antenie Superstacji.
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Rozmowa dnia

Krzywe Zwierciadło

Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego

Gilotyna

Drozda na weekend

Bez ograniczeń



Rozmowa dnia
Rozmowa Dnia to program Jacka Żakowskiego, który wraz z zaproszonym gościem analizuje i komentuje bieżące wydarzenia. Program jest autorską kontynuacją formatu, który  
9 lat temu stworzyła Janina Paradowska - Pierwsza Dama polskiej publicystyki. Po jej śmierci, 29 czerwca 2016, w nieco zmienionej formie i stylistyce, kontynuował go Wiktor Bater, 
wieloletni korespondent polskich mediów w Moskwie, obecnie szef działu informacji Superstacji. Od września 2016 gospodarzem programu jest Jacek Żakowski.



Krzywe Zwierciadło
W tym programie nie ma tematów tabu, a wszelkie przejawy absurdu i głupoty zostaną przez prowadzących pokazane i bezlitośnie wyszydzone. Bohaterowie życia publicznego nie 
mogą czuć się bezpiecznie. Jeśli zrobili lub powiedzieli coś, czego powinni się wstydzić, Kuba Wątły sprawi, że będą wstydzili się jeszcze bardziej. Szyderstwo, kpina, błyskotliwe 
pointy i ostre komentarze - to wszystko sprawia, że „Krzywe Zwierciadło” jest jednym z najchętniej oglądanych programów Superstacji.



Polska w kawałkach Grzegorza Jankowskiego
„Polska w Kawałkach Grzegorza Jankowskiego” to program polityczny, społeczny i rozrywkowy. Autor demaskuje zło i patologie życia publicznego i codziennego. 



Gilotyna
Duet prowadzących to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Eliza Michalik i Marcin Teller ostrze satyry wymierzają przeciw absurdom i paradoksom polskiej rzeczywistości. 
Bezlitośnie obnażają niedoskonałości i wpadki polityków, celebrytów i kleru. Nie unikają kontrowersyjnych tematów, ani mocnego języka. Widzowie chętnie podsyłają im zabawne 
zdjęcia, filmiki i cytaty i dzielą się pomysłami na tematy. 



Drozda na weekend
Tadeusz Drozda to znany i lubiany satyryk, ceniona postać polskiej sceny kabaretowej. Z lekkim przymrużeniem oka komentuje wydarzenia społeczne i polityczne. Do rozmowy  
w studio zaprasza znakomitych Gości, z którymi rozmawia o wszystkim - szczerze, otwarcie, ale lekko i na luzie czyli weekendowo.



Bez ograniczeń
W tym programie głos należy wyłącznie do widzów, którzy telefonicznie i mailowo komentują wydarzenia mijającego dnia. Kontrowersyjne wypowiedzi często spotykają się  
z natychmiastową reakcją kolejnych osób biorących udział w dyskusji. Prowadzący nierzadko musi ostro reagować i studzić temperaturę dyskusji.
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