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Wydarzenia
Według badania IBRIS i IBIMS - główne źródło informacji spośród telewizyjnych
programów informacyjnych wśród Polaków. Aż w czterech odsłonach, od 12:50, co
trzy godziny, widzowiemogą zobaczyć najbardziej obiektywny serwis informacyjny
w polskiej telewizji - "Wydarzenia". Główne wydanie „Wydarzeń” można śledzić
codziennie o godzinie 18:50 na antenie Polsatu głównego i Polsatu News. Program
poprowadzą Dorota Gawryluk, Agnieszka Mosór i Magdalena Kaliniak. A zaraz po
głównym wydaniu „Wydarzeń”, od poniedziałku do soboty - „Gość Wydarzeń”,
w którym Bogdan Rymanowski i Piotr Witwicki rozmawiają z najważniejszymi
bohaterami dnia. W Polsacie i Polsacie News widzowie mogą zobaczyć także
"Wydarzenia" o 12:50 i 15:50. Natomiast o 21:50 na widzów Polsat News czekają
"Wydarzenia Wieczorne" - kompleksowe podsumowanie najważniejszych
doniesień danego dnia z kraju i ze świata połączone z informacjami sportowymi
i prognozą pogody na następny dzień. Wszystkie wydania "Wydarzeń" oraz "Gość
Wydarzeń" widzowie mogą oglądać również w nowym kanale informacyjnym -
Wydarzenia24.



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...”
widzowiemogą śledzić w 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 poprowadzą Michał Bebło iMichał 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.



Dzień na świecie
Zaraz po „Wydarzeniach 21:50”, czas na podsumowanie najbardziej interesujących
informacji ze świata w dynamicznym programie „Dzień na świecie”, codziennie
o godzinie 22:30. Program poprowadzą Grzegorz Dobiecki i Jan Mikruta.



Państwo w Państwie
Program, prowadzony przez Przemysława Talkowskiego, dziennikarza Polsat
News, walczy z powszechnym przekonaniem, że wszyscy prowadzący działalność
gospodarczą to potencjalni przestępcy. Dziennikarze magazynu ujawniają te
patologie, piętnują nieuczciwych urzędników i upominają się o sprawiedliwość dla
pokrzywdzonych. Po opisywanych przez redakcję „Państwo w Państwie” historiach
dokonano m.in. różnych istotnych zmian w przepisach, uchylono wadliwe decyzje
urzędników, a wiele spraw przeznaczono do ponownego rozpatrzenia. Premierowe
wydania programu „Państwo w Państwie” w każdą niedzielę o 19:30 w Polsacie
i Polsacie News.
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