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Czwórka
Czwórka oferuje pełen wachlarz telewizyjnej rozrywki: przebojowe polskie i zagraniczne seriale, popularne programy rozrywkowe i popularnonaukowe, bogaty wybór filmów fabularnych, 
animacje dla dzieci oraz atrakcyjne pozycje dokumentalne. Stacja może pochwalić się m.in. najchętniej oglądanym programem popularnonaukowym w Polsce – „Galileo”, a także 
odnoszącym sukcesy pasmem wieczornym, którego hitami stały się seriale „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny” oraz „Policjantki i Policjanci” z widownią przekraczającą nawet  
2 mln osób i średnimi udziałami w grupie komercyjnej zapewniającymi stacji w porze emisji programu trzecią pozycję na polskim rynku telewizyjnym.
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Miłość na zakręcie
„Miłość na zakręcie” to nowy serial obyczajowy, w którym nie zabraknie wątków komediowych, romantycznych i sensacyjnych. Główna bohaterka, Jowita, wykładająca na uczelni 
doktor mikrobiologii i matka dwojga nastolatków, po śmierci męża zmuszona jest wybierać między karierą akademicką a prowadzeniem centrum samochodowego. Prosto z uczelni 
bohaterka  trafia do całkowicie obcej sobie, zdominowanej przez mężczyzn branży, gdzie musi stawić czoła zupełnie nowym wyzwaniom. Próbując odnaleźć się w męskim świecie 
i niełatwym biznesie, Jowita napotka cennych sprzymierzeńców,  ale też przeciwników i zagrożenia wynikające z niebezpiecznych powiązań firmy,  których nie od razu będzie 
świadoma, podobnie jak kryjącej się za śmiercią jej męża tajemnicy. 



Gabinet numer 5
Nowy serial Czwórki „Gabinet numer 5” to zogniskowana wokół małomiasteczkowej przychodni nietypowa historia o lekarzach i pacjentach, z dużym ładunkiem humoru i sytuacji 
dramatycznych zarazem. Każda z postaci skrywa jakąś tajemnicę i drugą twarz, która często również okazuje się nie do końca prawdziwa, a w miarę rozwoju fabuły i odkrywania 
kolejnych kart poszczególne wydarzenia nabierają nowych, zaskakujących znaczeń. 



Nasza klasa
“Nasza klasa” to nowy program rozrywkowy, w którym spotykając się w szkolnej klasie gwiazdy filmu, sportu, kultury i rozrywki odpowiadać będą na pytania dzieci i zmierzą się  
z rozmaitymi przygotowanymi przez nich zadaniami. W luźnej, lekkiej formule dzieci będą miały okazję zadać sławnym osobom pytania, jakie rzadko padają w wywiadach ze strony 
dorosłych dziennikarzy, a także przekonać się, czy ich goście potrafią znaleźć z nimi wspólny język i dobrze się bawić. Jako goście programu wystąpią m.in.: Anita Sokołowska, 
Mariusz Pudzianowski, Cleo, Karol Strasburger, Marcin Miller, Edyta Herbuś, Krzysztof Ibisz czy Ruda z Red Lips.



Flitnstonowie
Legendarny komediowy serial animowany, od sześciu dekad cieszący się ogromną popularnością na całym świecie i zaliczany do ścisłej czołówki najlepszych kreskówek wszech 
czasów. Serial opowiada o zabawnych perypetiach dwóch zaprzyjaźnionych rodzin jaskiniowców – Freda i Wilmy Flintstone’ów oraz Barneya i Betty Rubble’ów – którzy, pomijając 
jaskiniowy sztafaż, wykazują łudzące podobieństwo do typowych Amerykanów z klasy średniej drugiej połowy XX wieku. W humorystycznie potraktowanych „realiach” epoki 
kamienia łupanego kamieniołomy są niczym współczesne korporacje, pojazdy napędzane pracą nóg przypominają samochody, a prehistoryczne zwierzaki – o zręcznych dziobach 
i łapach oraz zaskakujących umiejętnościach -  stanowią najważniejsze elementy „mechanizmów” urządzeń AGD i RTV, w jakie wyposażone są  jaskiniowe mieszkania i rezydencje. 
Borykający się z rozmaitymi życiowymi, zawodowymi i towarzyskimi wyzwaniami bohaterowie, nie przestają bawić kolejnych pokoleń telewidzów, podobnie jak budząca podziw 
niewyczerpana pomysłowość co do prehistorycznych wersji współczesnych wynalazków.



Gwiazdy Kabaretu
Program, w którym występują najpopularniejsze postaci polskiej sceny kabaretowej, prowadzi Robert Korólczyk wraz z artystkami z Kwartetu Obsession:  Kamilą Szalińską-Bałwas, 
Agnieszką Kłosiewicz, Aleksandrą Świdzińską i Justyną Meliszek. W realizowanym z udziałem publiczności show wystąpią takie znakomitości polskiej sceny kabaretowej jak: 
Kabaret Jurki, Kabaret Zachodni, Kabaret Czesuaf, Kabaret Paranienormalni oraz Kabaret Skeczów Męczących.



Policjantki i Policjanci
Hit Czwórki, który stał się jednym z najpopularniejszych emitowanych obecnie polskich seriali, dwukrotnie nominowany do Telekamer i uznany  w plebiscycie internetowym za 
serial roku 2017. „Policjantki i Policjanci” to obyczajowa opowieść o życiu i pracy policjantów patrolujących ulice Wrocławia. W każdym odcinku śledzimy interwencje i dochodzenia 
bohaterów, poznajemy ich prywatne problemy i wyzwania, radości i troski, plany i marzenia. Serial może się pochwalić oglądalnością osiągającą – i nierzadko przekraczającą – 2 
mln widzów, a w porze jego nadawania Czwórka była drugą najchętniej oglądaną telewizją w Polsce i pierwszą wśród odbieranych naziemnie. 
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