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wPolsce.pl
Telewizja 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. Nowatorska formuła „Gorących Pytań” cieszy się 
dużym zainteresowaniem Widzów. Co 15 minut  w studiu pojawiają się nowi goście, którzy wraz z prowadzącymi „Gorące Pytania” dyskutują i spierają się na zadane „Gorące 
Pytanie. Telewizja wPolsce.pl posiada w ofercie również program „Studio Polaków”. To projekt specjalny grupy medialnej Fratria. Okazał się na tyle innowacyjny technologicznie, 
że amerykański gigant Google wyróżnił go w swoim konkursie Digital News Initiative. „ Studio Polaków” to program nadawany na żywo od poniedziałku do piątku o godz 14:00. 
Widzowie mogą w nim wystąpić na wizji, łącząc się z dziennikarzem przy użyciu darmowej aplikacji mobilnej zainstalowanej w smartfonie. W ofercie telewizji wPolsce.pl warto 
wyróżnić popularny program „Bez Spiny”, w którym Marcin Fijołek i Wojciech Biedroń w zabawny i ironiczny sposób komentują polityczną rzeczywistość. Kanał w Polsce.pl jest 
dostępny w Internecie oraz w ofercie operatorów kablowych i na platformie Cyfrowego Polsatu.
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Studio Polaków
„Studio Polaków” - to projekt specjalny grupy medialnej Fratria. Okazał się na tyle innowacyjny technologicznie, że amerykański gigant Google wyróżnił go w swoim konkursie Digital 
News Initiative. „Studio Polaków” to program nadawany na żywo od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Widzowie mogą w nim wystąpić na wizji, łącząc się z dziennikarzem przy 
użyciu darmowej aplikacji mobilnej zainstalowanej w smartfonie.
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Gorące Pytania
„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”. 
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