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Polsat 2
Polsat 2 to kanał dla wszystkich, którzy kochają polskie seriale i świetne kino. O jego popularności świadczy fakt, że do oglądania seriali sprzed lat wciąż wracają miliony osób.  
W Polsat 2 widzowie znajdą m.in. kultowy „Świat według Kiepskich”. Ponadto będą mogli śledzić losy bohaterów seriali paradokumentalnych „Trudne sprawy”, „Dlaczego ja?”, 
kultowe filmy zagraniczne oraz wiele programów nadawanych przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.  
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Dlaczego ja?
Każdego dnia miliony Polaków zmagając się z przeciwnościami losu szukają odpowiedzi na pytanie dlaczego mnie to spotkało. Takimi właśnie prawdziwymi życiowymi rozterkami 
zwykłych ludzi inspirowany jest serial paradokumentalny ”Dlaczego ja?”. Każdy odcinek to inna opowieść o osobach żyjących tuż obok nas, dla których życie nie zawsze bywa 
łaskawe. Śledzimy ich zmagania z niecodziennymi kłopotami i wraz z nimi szukamy odpowiedzi na to jedno proste pytanie - „Dlaczego ja?”.



Świat według Kiepskich
„Świat według Kiepskich”  to serial, który nie ma sobie równych na polskim rynku telewizyjnym – miał premierę 16 lat temu i wciąż zyskuje nowych fanów. Serial piętnuje 
stereotypowy model życia polskiej rodziny, posługując się prostym humorem i zabawnym językiem bohaterów. Zarówno premierowe odcinki jak i powtórki serialu gromadzą przed 
telewizorami 2,5-3 mln widzów. Nagrodzony czterema Telekamerami.  



Trudne sprawy
„Trudne sprawy” to codzienny serial paradokumentalny przedstawiający losy zwykłych ludzi. Od drobnych codziennych problemów do poruszających, dramatycznych i wstrząsających 
historii. To opowieści o zdradach, kłamstwach, głęboko skrywanych tajemnicach, inspirowane prawdziwym życiem.



Gliniarze
Wielbiciele zagadek kryminalnych będą mogli śledzić codzienną pracę i losy funkcjonariuszy prestiżowego stołecznego wydziału kryminalnego w serialu „Gliniarze”. Bohaterami 
są dwa zespoły policyjnych detektywów, a także szef i pozostali policjanci wydziału kryminalnego, technicy policyjni i ich stali informatorzy. Tytułowi „Gliniarze” to detektywi 
Natalia Nowak i Kuba Roguz oraz Olgierd Mazur i Krystian Górski - doświadczony śledczy, opierający się na intuicji, kontaktach z ludźmi i wyszkolony w USA analityk, bazujący na 
twardych danych. Śledczy ruszą w teren, aby ścigać podejrzanych i zwalczać przestępstwa na terenie całej Warszawy i okolic. Przed nimi szereg wyzwań, które wymagać będą 
sprytu, inteligencji i kreatywności. 
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