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Szóstka
Szóstka to jedna z najdynamiczniej rozwijających się stacji spośród wszystkich telewizji naziemnych. W ramówce obok programów rozrywkowych, seriali i animacji dla najmłodszych 
widzów, można znaleźć cały szereg znakomitych propozycji dokumentalnych oraz niemal wszystkie ulubione przez widzów gatunki filmowe, takie jak film sensacyjny, thriller, horror, 
film kryminalny czy hollywoodzkie superprodukcje w gwiazdorskiej obsadzie. Szóstka notuje systematyczny przyrost udziałów w rynku od początku nadawania w 2012 roku, a jej 
średni wynik od tego czasu do chwili obecnej zwiększył się ponad siedmiokrotnie.
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Drużyna A
Jeden z najpopularniejszych seriali w historii telewizji, wielki przebój lat 80, który zawojował publiczność  dzięki wartkiej, widowiskowej akcji, pełnej popisów kaskaderskich  
i efektów pirotechnicznych oraz dużej dozie humoru i budzącym ogromną sympatię barwnym, nieco zwariowanym postaciom. Serial opowiada o niezrównanej grupie najemników, 
byłych komandosów, którzy podejmują się najbardziej niebezpiecznych misji na całym świecie. Każdy z nich jest nietuzinkową osobowością, ale łączy ich zamiłowanie do przygód, 
ryzyka i wolności. Razem rzucają się w wir przygód, którym nieodmiennie towarzyszą eksplozje, kraksy samochodowe i wszelkiego rodzaju katastrofy, z których wychodzą cało 
dzięki odwadze, inteligencji i fortelom oraz mistrzowskiemu operowaniu bronią, w tym pomysłowymi wynalazkami własnej konstrukcji.



Diagnoza morderstwo
Serial łączący zagadki kryminalne z dużą dawką akcji i dozą humoru. Główny bohater, doktor Mark Sloan (Dick Van Dyke), to były lekarz wojskowy, który od zakończenia służby  
w armii pracuje dla policji jako konsultant. Niekonwencjonalny i dobroduszny medyk rozwiązuje najtrudniejsze zagadki współpracując ze swoim synem, Stevem, który jest policyjnym 
detektywem oraz patolog Amandą Bentley i doktorem  Jessem Travisem.



Mac Gyver
Serial sensacyjny cieszący się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Tytułowy bohater, Angus MacGyver (Richard Dean Anderson), to wyjątkowy agent specjalny, którego 
największą i niezawodną bronią jest jego umysł. Zamiast na typowym uzbrojeniu i szpiegowskich gadżetach MacGyver woli polegać na swoim intelekcie, kreatywności i umiejętności 
praktycznego zastosowania wiedzy naukowej. Dzięki temu nawet  w najtrudniejszej sytuacji  potrafi sobie poradzić przy pomocy tego co ma pod ręką i z  każdej opresji wychodzi 
cało. Bezwzględnych przestępców uzbrojonych po zęby i stosujących brutalną przemoc pokonuje inteligencją i sprytem, mając w kieszeni jedynie scyzoryk i  taśmę klejącą.



Columbo
Kultowy serial ze znakomitym, dwukrotnie nominowanym do Oscara i nagrodzonym Złotym Globem oraz kilkoma statuetkami Emmy, Peterem Falkiem w roli nietuzinkowego 
policyjnego detektywa z Los Angeles, porucznika Columbo, który pod niedbałą powierzchownością i roztargnionym stylem bycia, kryje przenikliwy umysł i niezawodną dociekliwość.



Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
Serial kryminalny z Markiem Włodarczykiem w roli szefa wydziału dochodzeniowego, którego pracownicy prowadzą śledztwa w sprawie najcięższych przestępstw. Wątki kryminalne 
przeplatają się tu z prywatnymi losami bohaterów, pełnymi życiowych, rodzinnych i uczuciowych perypetii. Przebojowa produkcja w krótkim czasie od debiutu stała się czwartym 
najchętniej oglądanym serialem codziennym w Polsce, cieszącym się blisko dwumilionową widownią. 



Galileo
Prowadzony przez Pawła Orleańskiego program dla całej rodziny,  który w atrakcyjnej, rozrywkowej formie przybliża wiedzę z różnych dziedzin.  W pasjonujących reportażach z całego 
świata poznajemy mnóstwo ciekawostek, nietuzinkowych ludzi i intrygujących zjawisk, a także niezwykłe historie zwykłych przedmiotów i najbardziej zaskakujące odpowiedzi 
na najdociekliwsze z pytań.  Reporterzy „Galileo” udowadniają,  że - obok ekscytujących podróży w czasie i przestrzeni,  ekstremalnych wypraw i spektakularnych eksperymentów 
czy poszukiwania wyjaśnienia wielkich zagadek przeszłości i przyszłości – równie fascynujące może się okazać eksplorowanie najbliższego otoczenia i przyglądanie się rzeczom,  
z którymi mamy do czynienia na co dzień, choć nie zwracamy na nie uwagi. Wystarczy odrobina wyobraźni i niewyczerpana ciekawość świata.
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