


Telewizja wPolsce.pl to kanał publicystyczno-informacyjny, którego atutem są osobowości
autorów i wyjątkowe podejście do Widzów. Misją kanału jest zadawanie pytań w imieniu widzów
i opowiadanie im w ten sposób o polityce, historii, społeczeństwie, z szacunkiem dla tradycyjnych
wartości i w duchu współczesnego patriotyzmu. Program w nowatorskiej formule „Gorących
Pytań” cieszy się dużym zainteresowaniem Widzów. Co 15 minut w studiu pojawiają się nowi
goście, którzy wraz z prowadzącymi dyskutują i spierają się na zadane „Gorące Pytania”. W ofercie
telewizji wPolsce.pl warto wyróżnić niezwykle popularny program „Bez Spiny”, w którymWojciech
Biedroń w zabawny i ironiczny sposób komentuje polityczną rzeczywistość.

Program doczekał się już wielu fanów także poza granicami Polski.

Telewizja wPolsce.pl zaprasza również na program „Kolegium redakcyjne”. Dorota Łosiewicz,
Edyta Hołdyńska i ich goście – dziennikarze z najważniejszych mediów w Polsce - podsumowują
najciekawsze wydarzenia tygodnia. Na uwagę zasługuje również program „Wierzę w Boga”,
prowadzony przez Bogumiła Łozińskiego z Gościa Niedzielnego. Program przybliża Widzom
tematykę wiary.

Kanał w Polsce.pl jest dostępny w Internecie oraz w ofercie operatorów kablowych i na platformie
Cyfrowego Polsatu.
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Popularny program „Bez Spiny”, w którym Wojciech Biedroń w zabawny i ironiczny sposób
komentuje polityczną rzeczywistość. Dostaje się wszystkim politykom - od lewa do prawa.

Ciekawa formuła, w której prowadzący „odcina się” nożyczkami od tego co przed chwilą
powiedział, doczekała się już wielu fanów także poza granicami Polski.

Program na żywo w każdy piątek o godz. 10:00 cieszy się ogromnym zainteresowaniem
widzów. Jest to obecnie najczęściej wyświetlany program na kanale youtube telewizji
wPolsce.pl.



Telewizja wPolsce.pl zaprasza na program „Kolegium redakcyjne”. Dorota Łosiewicz, Edyta
Hołdyńska i ich goście w soboty o godz. 10:00 podsumowują mijający tydzień.

Wraz z zaproszonymi dziennikarzami z najważniejszych mediów w Polsce omawiają
najciekawsze i najgłośniejsze wydarzenia. Podczas rozmowy nie brakuje emocji
i wyrazistych poglądów. Widzowiemogą zobaczyć prawdziwe starcie ludzimediów.



Program „Wierzę w Boga” prowadzony w niedzielę o godz. 15:00 przez Bogumiła
Łozińskiego, z-ce red. nacz. Gościa Niedzielnego ma przybliżyć widzom tematykę wiary.

Prowadzący w przystępny sposób stara się opowiadać o najważniejszych wydarzeniach
na styku kościoła i codziennego życia. Nie brakuje pytań o to co pandemia ujawniła
w kościele katolickim, czy co kościół robi dla ochrony życia.

Bogumił Łoziński gości w sowim programie księży, siostry zakonne i publicystów katolickich.



„Gorące Pytania” – nowatorska formuła w telewizji wPolsce.pl.

Co 15 minut w studiu pojawiają się nowi goście, którzy wraz z prowadzącymi dyskutują
i spierają się na zadane „Gorące Pytanie".



https://www.instagram.com/polsatmedia/
https://twitter.com/PolsatMedia
https://www.facebook.com/PolsatMedia/
https://www.polsatmedia.pl/
https://www.linkedin.com/company/polsat-media-sp--z-o-o/?originalSubdomain=pl

