Łukasz Kijek

Maria Mazurek

Nina Cieślińska

RAMÓWKA
PEŁNA SKARBÓW

KULTURA
Co obejrzeć, przeczytać,
czego posłuchać?
EKOLOGIA
Ekologiczne nowości
Zielonej Gazety

SPORT
Emocje 365 dni
w roku!
PIENIĄDZE
Wiemy,
co w biznesie
piszczy

NOWOŚĆ W GAZETA.PL

Centrum
zarządzania
rozrywką
Ruszamy z copiątkowym boksem rozrywkowym, w którym polecimy wam, co czytać, czego słuchać, na co pójść do kina i która platforma czy telewizja ma teraz
najciekawszą ofertę. Szybko dotrzecie z Gazeta.pl do repertuaru kina Helios. Będą
też historie gwiazd do poczytania. W sam raz na piątek, piąteczek, piątunio.
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NOWOŚĆ W GAZETA.PL

NOWOŚĆ W GAZETA.PL

Q&A.

To ty wybierasz!
Masz moc, masz władzę.
Głosuj!

Prowadzący
Tomasz Pazdyk

W twoje ręce oddajemy decyzję, co będzie tematem kolejnego odcinka nowego programu „Q&A”.
To format, w którym widzowie pytają, ekspert odpowiada, a nasi dziennikarze pośredniczą w kontakcie. Interaktywne wideo daje ci możliwość kliknięcia
w wybraną przez ciebie opcję. Wygrywa ta, która uzyska więcej głosów widzów. Potem zbierzemy od was
wszystkich nurtujące was pytania, a Maria Mazurek
przepyta w waszym imieniu eksperta. Zaczynamy!

Podejmiesz
wyzwanie?

Bundesliga, NBA, skoki narciarskie. Ile
o nich wiesz? Uważasz się za sportowego eksperta?
Prowadząca
Maria Mazurek
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Jeśli tak, to graj ze Sport.pl! Sprawdź się w nowym „Interaktywnym Sport Quizie”, w którym
refleks i dobra pamięć mogą sprawić, że zdobędziesz komplet punktów. Takiego quizu jeszcze
nie było. Tomasz Pazdyk pyta, ty klikasz w wideo (tak, tak, w wideo). Czas start!
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RANO W GAZETA.PL

Lady Nina nadaje

NOWOŚĆ W GAZETA.PL

W ogniu pytań

Łukasz Kijek

Jacek Gądek

Łukasz Rogojosz

Po wakacyjnej przerwie w odświeżonym studio „Porannej rozmowy Gazeta.pl”
znów pojawią się nasi dziennikarze oraz ich goście. Będzie duuużo polityki. Ale
nie tylko.
Jacek Gądek, Łukasz Kijek i Łukasz Rogojsz jak z rękawa będą sypać pytaniami,
a ich goście będą musieli na nie odpowiedzieć. Zapraszamy od poniedziałku do
czwartku o godz. 8:30. A w piątek, jak zwykle, na „Zielony poranek” zaprasza Patryk Strzałkowski!

O co Natsu kłóci się z chłopakami? Co Jakub Kosel
najczęściej podkrada Cioci
Liestyle?
Największe gafy mężczyzny –
Medusa musiał się zwierzyć! Zapraszamy na „Listę Plotka”, gdzie
w krzyżowym ogniu pytań lady
Niny Cieślińskiej nawet największe twardzielki i najwięksi twardziele wyśpiewają swoje sekrety.
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Patryk Strzałkowski

Prowadząca
Nina Cieślińska
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Z DOMU DO STUDIA GAZETA.PL

W SAMO POŁUDNIE W GAZETA.PL
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Złote,

a skromne

Prowadząca
Julita Grochała
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ŁUKSZ KIJEK / DOMINIK WARDZICHOWSKI / TOMASZ KORNIEJEW

Brokat czy mat? Skromnie czy z rozmachem? Jak łatwo wykonać efektowny
makijaż? Jak skutecznie pielęgnować
skórę?

„Studio Biznes” to flagowy program
Gazeta.pl, gdzie nadrzędnym celem
jest pokazanie skomplikowanych procesów w sposób zrozumiały dla każdego.

Dziennikarka i makijażystka Julita Grochała
w programie „Homebeauty” zdradza urodowe triki, pokazuje wszystko z bliska, eksperymentuje
na sobie lub na modelce. Co jakiś czas czeka na
Was odcinek specjalny z ulubieńcami miesiąca.
Program przenieśliśmy z domu Julity Grochały,
gdzie zaczęła go realizować w pandemii, do nowego, stylowego studia.

W trzecim sezonie utrzymamy blok sportowo-biznesowy prowadzony przez Dominika Wardzichowskiego. Tomasz Korniejew znów przejedzie dla naszych widzów tysiące kilometrów,
testując samochody i sprawdzając nowinki motoryzacyjne. Łukasz Kijek i jego goście wyjaśnią
zaś w przystępny sposób problemy i zjawiska
ekonomiczne oraz gospodarcze.
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Rozmowy
Anny Kality
Anna Kalita dołącza na stałe do
zespołu Weekend.gazeta.pl.
Do tej pory przeprowadziła dla nas dziesiątki
wywiadów, które dotarły do rekordowej liczby
czytelników. Wywiad o dziesięciolatce uzależnionej od internetu został przeczytany przez
ponad milion użytkowników. Za teksty dla
Weekend.gazeta.pl Anna Kalita była nominowana do nagrody im. Teresy Torańskiej. W swoich
materiałach porusza ważne problemy społeczne, rozmawia z ciekawymi ludźmi. Od września
na Gazeta.pl będzie jeszcze więcej rozmów jej
autorstwa.

Anna Kalita
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Wiktoria Beczek

3 pytania do…
Wiktorii Beczek,
koordynatorki Gazeta.pl
ds. treści o różnorodności
i inkluzywności

Inkluzywność – wciąż tylko
trudne słowo czy już konieczność?
Dla wielu to cały czas trudne słowo i trudna koncepcja. Ale inkluzywność nie jest źle
rozumianą poprawnością polityczną. Wręcz
przeciwnie – wiąże się z rzetelnością, bo oddawanie głosu osobom, których dotyczy dany
temat, jest solą dziennikarskiej ziemi. Coraz
częściej oburzamy się tym, że kobiety stanowią zaledwie nieco ponad 20 proc. gości zapraszanych do programów publicystycznych.
I właśnie o to chodzi! Żeby na temat aborcji
nie debatowało siedmiu smutnych panów,
a o prawach mniejszości nie wypowiadali się
wyłącznie ci, dla których problemy tych mniejszości są jedynie zagadnieniem teoretycznym
i polityczną wrzutką, która może przynieść
skok lub spadek w sondażach.

Najważniejsze twoim zdaniem
zadania dla mediów XXI wieku?
Mówić o tym, co ważne, a nie o tym, co się
opłaca. Nie promować ludzi szerzących nienawiść tylko dlatego, że kontrowersja się
sprzedaje. Zrozumieć, że stawianie naprzeciw siebie Żyda i antysemity, osoby czarnoskórej i rasisty czy osoby LGBT+ i homofoba
to nie jest pluralizm. Nie bać się opowiedzieć
za czymś, zwłaszcza jeśli komuś dzieje się
krzywda – można być przyzwoitym człowiekiem i pozostać rzetelnym dziennikarzem.

Twoje największe dziennikarskie marzenie?
Piszę głównie o złych rzeczach – homofobii,
transfobii, rasizmie, a w ostatnim czasie też
o antyuchodźczej nagonce. Marzę o tym, żebym nie musiała o nich pisać, bo to oznaczałoby, że przestały istnieć. Mogłabym wtedy
zająć się dziennikarstwem lokalnym – opus
magnum w tej dziedzinie jest relacja na
żywo z ewakuacji człowieka, który wszedł
na palmę i nie mógł z niej zejść.
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Redaktor
Sport.pl
typuje
W tym sezonie Sport.pl kontynuuje „Sekcję piłkarską”,
lubianą przez kibiców produkcję wideo na żywo, w której najważniejsze wydarzenia
sportowe łączą się z najlepszym sportowym dziennikarstwem. Dla młodszych odbiorców szykuje materiały
o tematyce esportowej.

SPORT /
EKOLOGIA /
PUBLICYSTYKA /
KULTURA I STYL ŻYCIA /

– To będzie nasz
najmocniejszy
sezon
– komentuje Łukasz Jachimiak,
dziennikarz Sport.pl.
12

Łukasz Jachimiak
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EKOLOGIA

SPORT
WIDEO

TEKST

BOKS TEMATYCZNY

„SEKCJA PIŁKARSKA”,
poniedziałek, godz. 20
Co poniedziałek nasi prowadzący rozmawiają z ekspertami ze
świata piłki nożnej o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w tym sporcie.

„KIEDROSPORT”,
wtorek, godz. 19
Michał Kiedrowski pisze o sporcie, jego okolicach i dyscyplinach,
o których rzadko można przeczytać w polskim internecie.

„nieDAWNY MISTRZ”,
czwartek, godz. 19
Cykl rozmów Łukasza Jachimiaka z byłymi gwiazdami polskiego
sportu. Ujawniają w nich kulisy najciekawszych wydarzeń z kariery
i opowiadają, co robią już po jej zakończeniu.

INTERAKTYWNY SPORT QUIZ,
sobota, godz. 20
Uważasz się za sportowego eksperta? Graj ze Sport.pl i sprawdź
się w „Interaktywnym Sport Quizie”. Odpowiadasz poprzez klikanie
w wideo, a towarzyszy ci w tym Tomasz Pazdyk.
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„ZAGRAJMY W ZIELONE”,
piątek, godz. 7
Piszemy o wymierających gatunkach zwierząt, zjawiskach niosących zagrożenie, ale też radzimy, jak dbać o planetę w skali mikro.
Pod każdym tekstem znajdziesz pięć porad, co robić, by nie szkodzić naturze.

„ZIELONY PORANEK”,
piątek, godz. 8:30
Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny Zielona.gazeta.pl, rozmawia ze swoimi gośćmi o palących sprawach klimatu. Ta tematyka
nie schodzi z czołówek Gazeta.pl od lat, bo znamy jej wagę.

„PIĄTKI DLA KLIMATU”,
piątek, godz. 10
Czy wiesz, dlaczego Morze Łaptiewów jest jak klimatyczny barometr? Jak nieświadomie karmimy dzieci mikroplastikiem?
Dowiesz się tego i wiele więcej z naszego flagowego ekocyklu.

„MOTO2030”,
piątek, godz. 19
Co tydzień opisujemy historie konstruktorów i firm, których przeszłość ma wpływ na to, jak będzie wyglądała motoryzacja, transport i technologia przyszłości.
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PUBLICYSTYKA

PUBLICYSTYKA
WIDEO

TEKST

BOKS TEMATYCZNY

„PORANNA ROZMOWA”,
poniedziałek-czwartek, godz. 8:30

„OKO NA ŚWIAT”,
co drugi czwartek, godz. 10

Zdrowie, polityka, podatki? Jeśli coś właśnie się dzieje, to
w „Porannej rozmowie” nasi goście na pewno to skomentują.
Przepytują ich Łukasz Kijek, Jacek Gądek i Łukasz Rogojsz.

Sprawdzamy, co dzieje się poza granicami Polski. Maria Mazurek
przygląda się np. walce o metale ziem rzadkich i wyjaśnia, dlaczego
tajwański Instagram zalewają zdjęcia jeziora Sun Moon.

„WYWIADY SROCZYŃSKIEGO”,
poniedziałek, godz. 12

„TAKA CIEKAWOSTKA”,
niedziela, godz. 16

Mało kto dziwi się tak skutecznie, jak Grzegorz Sroczyński. Wywiady, które z tych zdziwień się rodzą, przybliżają czytelnikom najtrudniejsze zagadnienia ekonomiczne, geopolityczne i społeczne.

Militaria, tajemnicze programy badawcze, kulisy dyplomacji. Co
niedzielę Maciek Kucharczyk dostarcza ci wiedzy o tym, o czym
może nawet słyszałeś, ale czy na pewno wszystko?

„Q&A”,
co drugi poniedziałek i czwartek, godz. 12

„ÓSMY DZIEŃ MIESIĄCA”,
każdy ósmy dzień miesiąca

Tu czytelnicy wybierają temat rozmowy z ekspertem poprzez
głosowanie w interaktywnym wideo, emitowanym co drugi poniedziałek. Sami zadają pytania, które nasi dziennikarze przekazują
rozmówcy. Emisja rozmowy z ekspertem – w czwartek.

O równouprawnieniu płci piszemy na co dzień, ale mamy również
comiesięczny cykl, w ramach którego ukazują się pogłębione
teksty o równości i walce ze stereotypami. Każdego ósmego dnia
miesiąca zapraszamy do czytania nowego odcinka.

„STUDIO BIZNES”,
środa, godz. 12
Trzech prowadzących, trzy bloki tematyczne. Gospodarze programu – Łukasz Kijek, Tomasz Korniejew i Dominik Wardzichowski
–nie dadzą ci się nudzi. A na deser felieton technologiczny Daniela
Maikowskiego.
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„WYKRES DNIA”,
poniedziałek-piątek, godz. 19:30
Codzienne tematy ubieramy w liczby. Pandemia, mieszkalnictwo,
wybory, demografia – to wszystko przedstawiamy za pomocą treściwych analiz i przejrzystych grafik.
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KULTURA I STYL ŻYCIA
WIDEO

TEKST

KULTURA I STYL ŻYCIA
BOKS TEMATYCZNY

„POPKultura”,
czwartek, godz. 19

„HOMEBEAUTY”,
sobota, godz. 13

Kulturalne nowości, recenzje, konkursy z biletami dla widzów, a do
tego trochę kulturalnej historii. Jaki jest klucz do wygrania Eurowizji? Co dziś robią dziecięce gwiazdy? Tu znajdziesz odpowiedź.

Triki urodowe, makijaże i pielęgnacja z bliska. Krok po kroku i przystępnie pokazuje je dziennikarka i makijażystka Julita Grochała.

„OTO NIEMCY”,
pierwszy czwartek miesiąca, godz. 20
Jak naprawdę powodzi się niemieckim emerytom? Czy czym dla
Niemców jest cisza? Dowiesz się z reportaży o codzienności naszych sąsiadów, tworzonych we współpracy z Goethe-Institut.

Największe gafy, kłótnie, sekrety – gwiazdy zwierzają się Ninie
Cieślińskiej. I nawet twardzielki i twardziele wyśpiewują swoje sekrety. Emisja na Gazeta.pl w sobotę, jednak wcześniej premiera na
Plotku – w piątek o 17.

„CENTRUM ZARZĄDZANIA ROZRYWKĄ”,
piątek, godz. 16

„STĄD JESTEM”,
co druga sobota, godz. 19

Co piątek przedstawimy nasze kulturalne polecenia na weekend
i cały kolejny tydzień. Gdzie się wybrać, jaką książkę przeczytać,
co obejrzeć? Mamy dla ciebie gotowe rekomendacje.

W Polsce jest wiele mało znanych miejscowości, które potrafią
zachwycić nie mniej niż te najsłynniejsze. Poprosiliśmy osoby, dla
których są to miasta rodzinne, by ci o nich opowiedziały.

PRZEPISY HAPSA,
sobota i niedziela, godz. 8
Co ugotować na weekendowy posiłek? Jeśli nie wiesz, to w każdą
sobotę i niedzielę rano czeka na ciebie podpowiedź. Przepisy
Hapsa są łatwe, a dania takie ładne, że aż chce się jeść!
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„LISTA PLOTKA”,
sobota, godz. 17

„MATKA POLKA ZA GRANICĄ”,
co druga sobota, godz. 19
Jak się żyje poza Polską, jak się wychowuje dzieci we Francji,
w Dubaju, na Zanzibarze? Czego brakuje Polkom za granicą, a co je
zachwyca? Właśnie o tym nam opowiadają.
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KULTURA I STYL ŻYCIA
WIDEO

TEKST

BOKS TEMATYCZNY

„TOPTech”,
niedziela, godz. 13
Gry, smartfony, gadżety, aplikacje, a nawet cyberprzestępczość.
W cyklu „TOPtech” Daniel Maikowski prezentuje najciekawsze
i najważniejsze nowinki ze świata technologii.

GAZETA.PL PRZYCIĄGA CORAZ WIĘCEJ
INTERNAUTEK I INTERNAUTÓW!
szukających wiarygodnych i sprawdzonych newsów z kraju i świata, informacji sportowych,
a także porad kulinarnych i lifestyle o wych. Dzięki szerokiemu przekrojowi tematycznemu
naszych serwisów i atrakcyjnym formom prezentacji artykułów, wywiadów i materiałów
wideo, doskonale odpowiadamy na potrzeby czytelników.

„POPKultura EXTRA”,
niedziela, godz. 10
Jeszcze więcej kultury. Tym razem cały program kręci się wokół
jednego tematu lub rozmówcy. Prowadzące – Marta Korycka, Maja
Piskadło i Justyna Bryczkowska – gwarantują ci zastrzyk wiedzy
i zabawy.

„KRYMINALNE ZAGADKI PLOTKA”,
co druga niedziela, godz. 19
Jak zginął Andrzej Zaucha i jak dokładnie doszło do wypadku
księżnej Diany? Dziennikarze Plotka wspominają najgłośniejsze
kryminalne zagadki polskiego i światowego show-biznesu.

Wszystkie cykle
Gazeta.pl
znajdziesz tutaj
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Viewability 90%
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Zapraszamy do kontaktu na biuroreklamy@agora.pl

