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Polsat News
Polsat News to od lat oceniania jako najbardziej rzetelna i obiektywna
stacja informacyjna w Polsce. To właśnie na antenie Polsat News możemy
zobaczyć takich dziennikarzy i prowadzących jak: Dorota Gawryluk,
Bogdan Rymanowski, Jarosław Gugała, Joanna Wrześniewska-Sieger,
Agnieszka Gozdyra, Grzegorz Jankowski, Przemysław Talkowski, Joanna
Racewicz, Joanna Górska, Beata Cholewińska, Przemysław Białkowski,

Agnieszka Mosór, Mariusz Abramowicz, Milena Rostkowska-Galant,
Paulina Sykut-Jeżyna, czy Marek Horczyczak. Polsat News i dziennikarze
stacji wielokrotnie zdobywali laury w wielu prestiżowych konkursach
i plebiscytach, potwierdzając renomę i prestiż stacji jako jednego
z najważniejszych kanałów informacyjnych w Polsce.



Debata Dnia
Program, w którym od poniedziałku do piątku o 20:00 w Polsat News zobaczymy
starcie na argumenty przedstawicieli partii politycznych zasiadających w polskim
parlamencie. Prowadzący – Agnieszka Gozdyra i Grzegorz Jankowski – prowadzić
będą rzeczową dyskusję na kluczowe tematy bieżącej sytuacji politycznej w kraju.
W „Debacie Dnia” nie zabraknie również rozmów z ekspertami.



Debata Tygodnia
Prowadzona przez Grzegorza Jankowskiego, „starsza siostra” Debaty Dnia.
Dyskusje z ekspertami na najważniejsze tematy tygodnia. To czym żył kraj i świat
i jest najważniejsze dla widzów. W każdą sobotę o 20:30.



Graffiti
„Graffiti” to poranny program, w którym Piotr Witwicki i Tomasz Machała rozmawia
z rozpoznawalnymi osobami świata polityki na temat bieżących wydarzeń
społeczno-politycznych. Rozmowa jest emitowana od poniedziałku do piątku o
godzinie 7:45 w Polsat News i Telewizji Polsat.



Śniadanie
Rymanowskiego
w Polsat News i Interii
Niedzielne przedpołudnie należy do Bogdana Rymanowskiego. A to za sprawą
„Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”, w którym politycy, przy
porannej kawie, staną w ogniu pytań jednego z najbardziej rozpoznawalnych
dziennikarzy w Polsce. W audycji omawiane są najważniejsze wydarzenia
mijającego tygodnia z kraju i ze świata z zaproszonymi gośćmi – politykami
wszystkich opcji politycznych oraz ekspertami. „Śniadanie Rymanowskiego...”
widzowie mogą śledzićw każdą niedzielę o godzinie 9:55.



Interwencja
Program, w którym od poniedziałku do piątku o 21:15 gdzie dowiemy się więcej
o przypadkach, którymi zajmują się reporterzy magazynu "Interwencja" emitowane
w Polsacie. Jak do nich doszło? Jak zapobiec takim sytuacjom w przyszłości i czy
można było ich uniknąć? Programy poprowadząMichał Bebło i Michał Stela.



Cztery strony prasy
W niedzielne przedpołudnie do studia Polsat News, zaprosimy dziennikarzy
wiodących tytułów prasowych i internetowych by przedyskutować, skomentować
i ocenić najważniejsze wydarzeniach minionego tygodnia. Będzie to jedyne tego
typu miejsce w telewizji, gdzie siądą naprzeciw siebie dziennikarze różnych
poglądów, wszystkie strony prasowy w Polsce. Program „Cztery strony prasy”
prowadzą Joanna Wrześniewska-Sieger i Grzegorz Kępka. Emisja w niedziele
o 11:00.




