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wPolsce.pl
wPolsce.pl to kanał publicystyczno - informacyjny, którego atutem są osobowości autorów i wyjątkowe podejście do widzów. Wielość form interaktywnych w każdym elemencie 
programu oraz eksponowanie oryginalnych osobowości prowadzących to specyfika wPolsce.pl. Misją kanału jest wyjaśnianie pojęć, a także opowiadanie widzom o polityce, historii 
i społeczeństwie w sposób wskazujący na wagę tradycyjnych wartości oraz współczesnego patriotyzmu. Kanał jest dostępny w Internecie oraz w ofercie operatorów kablowych  
i na platformie Cyfrowego Polsatu.
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Z TOREBKI JAKUBOWSKIEJ

DEBATA SPECJALNA wPolsce.pl

Poranna rozmowa Marcina Fijołka

WIECZÓR Z PIOTREM BAREŁKOWSKIM

KOLEGIUM WOJCIECHA BIEDRONIA

Bardzo ważna sprawa



Z TOREBKI JAKUBOWSKIEJ
Z TOREBKI JAKUBOWSKIEJ to autorski program Aleksandry Jakubowskiej nawiązujący do epizodu z jej dziennikarskiej kariery i opuszczenia z torebką studia TVP. Jakubowska 
komentuje w programie najbardziej interesujące wydarzenia ostatnich dni oraz przedstawia fragmenty ciekawych wypowiedzi polityków, recenzując je. Premierowe emisje programu 
w poniedziałki o 17:30.

Z TOREBKI JAKUBOWSKIEJ



DEBATA SPECJALNA wPolsce.pl
DEBATA SPECJALNA wPolsce.pl to cykl debat prowadzonych przez publicystów stacji, których zadaniem jest opisanie i skomentowanie najistotniejszych wydarzeń społecznych 
i politycznych danego dnia w naszym kraju. W tym programie biorą udział przedstawiciele różnych stron omawianego konfliktu, a gorąca dyskusja w studiu ilustrowana jest 
felietonami filmowymi oraz uzupełniana wypowiedziami polityków. Premierowa emisja o 21:15.

Z TOREBKI JAKUBOWSKIEJ



Poranna rozmowa Marcina Fijołka
Poranna rozmowa Marcina Fijołka to najważniejszy wywiad polityczny dnia z bohaterem bieżących wydarzeń, rozpoznawalnym politykiem lub przedstawicielem instytucji 
publicznych, którego opinie i decyzje budzą w danym czasie duże emocje. Wywiad przeprowadzany jest z jedną osobą, a towarzyszą mu archiwalia wzbogacające dramaturgię 
rozmowy. Emisja we środę o 10:05.



WIECZÓR Z PIOTREM BAREŁKOWSKIM
Wieczór z Piotrem Barełkowskim to autorskie pasmo emitowane w czwartki od godz. 20:00 do 22:00, w którym Piotr Barełkowski i jego goście komentują gorące wydarzenia 
polityczne lub rozmawiają na budzące duże emocje tematy. W kilku wejściach po 20 minut każde Barełkowski w charakterystyczny dla siebie, ekspresyjny sposób próbuje 
zafrapować widzów i przekazać im istotne dla omawianych zagadnień informacje.



KOLEGIUM WOJCIECHA BIEDRONIA
Kolegium Wojciecha Biedronia emitowane jest premierowo w piątki o 11:20. Program ten jest zapisem dyskusji dziennikarzy z portalu wPolityce i tygodnika SIECI, gdzie na oczach 
widzów odbywa się rozmowa o najważniejszych tematach tygodnia i dnia podobna do tej, która ma miejsce na kolegiach redakcyjnych. Dziennikarze recenzują i komentują ich 
zdaniem ważne zjawiska oraz wydarzenia polityczne. Całość wzmacnia często niekonwencjonalne podejście do tematów Wojciecha Biedronia.



Bardzo ważna sprawa
To autorski program Piotra Barełkowskiego, w którym  podejmuje on istotne, aktualne kwestie, zestawiając w dyskusji studyjnej dwie strony sporu lub głosy przeciwne na temat 
główny programu. Autora interesuje nie tylko polityka, ale także historia, religia, medycyna oraz rolnictwo, które to dziedziny są źródłami bieżących zagadnień cotygodniowej 
„Bardzo Ważnej Sprawy”. Premierowe emisje programu w poniedziałki o 17:05.
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