


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 którym Wojciech 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 i jej goście – dziennikarze z najważniejszych mediów w Polsce - podsumowują
najciekawsze wydarzenia tygodnia.

Kanał w Polsce.pl jest dostępny w Internecie oraz w ofercie operatorów kablowych i na platformie Cyfrowego Polsatu.

wPolsce.pl



Oferta programowa
Mam do Was pytanie, panowie

Ukraina w ogniu

Wielka debata

Co wSporcie



Mam do Was pytanie, 
panowie
Program pt. „Mam do Was pytanie, panowie”, to dyskusja w stałym gronie trzech
publicystów: Marcina Wikły, Marka Pyzy i Jacka Karnowskiego. Każdy odcinek
składa się z trzech części, prowadzonych kolejno przez każdego z dziennikarzy.
W każdej części prowadzący zadaje przygotowane przez siebie pytanie - stąd tytuł
programu. Ciekawa formuła przyciągnęła sporo widzów.

Emisja programuw każdy wtorek o godz. 13.



Ukraina w ogniu
W programie pt. „Ukraina w Ogniu” można zobaczyć unikatowe, poruszające
zdjęcia i filmy zebrane prosto z frontu dla telewizji wPolsce.pl przez naszego
specjalnego wysłannika na Ukrainę Jakuba Maciejewskiego.



Wielka debata
Program „Wielka debata” to pasjonująca debata o najważniejszym wydarzeniu
w tygodniu w Polsce i za granicą. Prowadzący prowadzi pogłębioną dyskusję
z czterema ekspertami z danej dziedziny.



Co wSporcie
W programie „Co wSporcie” Maciej Wolny rozmawia z pasjonatami sportu
o sukcesach i porażkach polskich sportowców.
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