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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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Nowe Sekrety Sąsiadów
Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy na pewno wiemy, kim naprawdę są? Wydaje nam się, że bardzo dobrze znamy ludzi, którzy mieszkają obok nas. Widujemy ich na co dzień - koło 
domu, w sklepie czy na ulicy. Ich życie codzienne zdaje się być zupełnie takie jak nasze, ale pozory mylą. Grzeczne uśmiechy, wysokie płoty czy cienkie ściany skrywają tajemnice, 
o jakich opowiada najnowszy serial obyczajowy „Nowe Sekrety Sąsiadów”. Za fasadą pozorów nieraz rozgrywają się konflikty, romanse, kłótnie, zdrady, sceny zazdrości czy intrygi, 
które wprowadzają chaos w życie głównych bohaterów i potrafią na zawsze zmienić sąsiedzkie relacje. Życiowe perypetie bohaterów - od rodzinnych i małżeńskich po zawodowe, 
towarzyskie czy romantyczne - układają się w pełne emocji, zwrotów akcji i napięcia wciągające historie, prowadzące do zaskakującego finału. Dlaczego starszy i sympatyczny pan 
zatrudnia aktora ingerującego w życie młodego małżeństwa? Co sprawia, że z dnia na dzień mąż wyprowadza się z domu i co robi krew na masce auta jego żony? Kto uniemożliwia 
żonie burmistrza start w wyborach do rady miejskiej? Jakie tajemnice ukrywa przed synem samotna wdowa? I dlaczego starsze małżeństwo ukradkiem opłaca mieszkającego  
w pobliżu mechanika samochodowego? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć w kolejnych odcinkach „Nowych Sekretów Sąsiadów”, w których można przekonać się, że 
za kulisami zwykłych zdarzeń kryją się nierzadko niezwykłe historie, a ludzie czasem nie są tacy, na jakich wyglądają. „Nowe Sekrety Sąsiadów” od 1 października od poniedziałku 
do piątku o godz. 17.30 w Czwórce.



Święty
Serial „Święty” to komedia obyczajowa, której głównym bohaterem jest ulubiona postać widzów hitu „Policjantki i Policjanci” - legenda wrocławskiej policji - Mikołaj Białach, grany 
przez Mariusza Węgłowskiego. Tym razem Białach podejmie się zupełnie nowej misji – sołtysa i  niezłomnego szeryfa zarazem, a jego głównym antagonistą będzie wpływowy 
biznesmen, Kordas,  w rolę którego wcieli się Michał Milowicz. Typowe i nietypowe sceny z życia małej społeczności, lokalne intrygi i kryminalne zagadki oraz osobiste perypetie 
bohaterów połączone są z dużą dawką humoru i zwrotów akcji.



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. 



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.



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.
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