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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, Bartosz 
Kurek, 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.
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Wydarzenia
Najbardziej obiektywny i niezależny w polskich telewizjach serwis informacyjny zobaczymy w Polsacie głównym, jak również w trzech odsłonach na antenie Polsat News. Główne 
wydanie „Wydarzeń” widzowie mogą śledzić codziennie o godzinie 18:50 na antenie Polsatu głównego i Polsatu News. Program poprowadzą Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski. 
Natomiast wydania weekendowe „Wydarzeń 18:50” – Bartosz Kurek i Agnieszka Mosór. Wydania popołudniowe będą emitowane na antenie Polsatu głównego i Polsatu News  
o godzinie 15:50. Zaraz po nich jeszcze więcej materiał o najważniejszych wydarzeniach z kraju i ze świata w programie „Więcej Wydarzeń” tylko na Polsat News o godzinie 
16:10. „Wydarzenia 15:50” prowadzą Agnieszka Mosór i Przemysław Białkowski. Wydania wieczorne „Wydarzeń” od 1 października będą emitowane codziennie w Polsacie News 
o godzinie 21:50. Będzie to kompleksowe podsumowanie najważniejszych doniesień danego dnia z kraju i ze świata połączone z informacjami sportowymi i prognozą pogody na 
następny dzień. „Wydarzenia 21:50” poprowadzą Joanna Wrześniewska-Sieger i Jarosław Gugała.



Wydarzenia i opinie
Od poniedziałku do czwartku zaraz po głównym wydaniu „Wydarzeń” czołowi dziennikarze Polsatu News - Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski - rozmawiają z najważniejszymi 
osobami w Polsce. Pierwsze opinie o najważniejszych wydarzeniach dnia od najważniejszych rozmówców. Program, w którym goszczą przedstawiciele wszystkich opcji 
politycznych. Rzetelne i merytoryczne pytania, a najlepsi w Polsce dziennikarze zapewnią jakość debaty na najwyższym poziomie.



Nowy Dzień
W nowej odsłonie zobaczymy pasmo poranne Polsatu News, którego obecność na antenie głównej Polsatu zostaje przedłużone do godziny  9:00. Oprócz stałych elementów, 
newsów z kraju i ze świata, przeglądu prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie usłyszą w nim również wiadomości ze świata show-biznesu. W programie nie 
zabraknie rozmów z gośćmi w studiu – ekspertami, politykami ale również artystami czy celebrytami. Pasmo „Nowy Dzień” prowadzą Joanna Górska, Beata Cholewińska, Joanna 
Racewicz, Michał Giersz i Mariusz Abramowicz.



Śniadanie w Polsat News
Jeśli śniadanie, to tylko w Polsat News. A w nim Dariusz Ociepa razem z zaproszonymi gośćmi, politykami z pierwszych stron gazet, podsumowuje najważniejsze wydarzenia 
minionego tygodnia. Zapraszamy w niedzielę o 9:00.



W bliskim planie
Gośćmi programu Alicji Resich-Modlińskiej są znani i cenieni przedstawiciele różnych dziedzin kultury i sztuki, filmu, teatru, muzyki, literatury, a także sportowcy, naukowcy, 
publicyści. Punktem wyjścia każdego z wywiadów są aktualne wydarzenia w karierze zawodowej rozmówcy – premierowy spektakl, płyta, książka, czy też wybitne osiągnięcie  
w sporcie. Celem programu jest przedstawienie kwintesencji twórczości i osobowości bohatera. Premiery w soboty o 11:30.



Interwencja
Na antenie Polsat News zobaczymy również cieszący się już od 15 lat ogromną popularnością magazyn reporterów „Interwencja”, który będzie emitowany od poniedziałku do piątku 
o godzinie 18:30. W te same dni po 20:00 zobaczymy również program „Interwencja Extra”, gdzie dowiemy się więcej o przypadkach, którymi zajmują się reporterzy magazynu, 
jak do nich doszło, jak zapobiec takim sytuacjom w przyszłości i czy można było ich uniknąć. Natomiast w sobotnie wieczory o 21:00 emitowana będzie „Interwencja – Taka jest 
Polska”, w którym powrócimy do najbardziej interesujących reportaży, poznamy nowe wątki i jak potoczyły się dalsze losy ich bohaterów. Programy poprowadzą Michał Bebło  
i Michał Stela.
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