


Oferta programowa

Wikingowie – sezony: 1 – 4

Kowalscy kontra Kowalscy – 1. sezon

Piękni i bezrobotni – 1. sezon

Komisarz Mama

Gliniarze – 10. sezon

Przyjaciółki



Polsat Seriale
Na kanale Polsat Seriale prezentujemy przede wszystkim popularne polskie
seriale – ulubione produkcje dla kobiet m.in.: „Niania”, „Przyjaciółki”, „Hotel 52”,
„To nie koniec świata!”, „Rodzina zastępcza” i „Zawsze warto” czykierowane do
męskiej widowni: „Ślad”, „Gliniarze”, „Świat według Kiepskich” i „Ultraviolet”.
Stałe miejsce w ramówce ma kultowy amerykański sitcom „Świat według
Bundych”. W kwietniu powitamy na antenie nowy czteroczęściowy miniserial,
adaptację powieści Lwa Tołstoja – „Wojna i pokój” (2007). Telewizja Polsat była
koproducentem w tej wielkiej europejskiej produkcji. We wtorkowe przedpołudnia
kontynuujemy emisję premierowych odcinków popularnego amerykańskiego

serialu pt. „Jednostka 19”, który opowiada o grupie bohaterskich strażaków ze
Seattle. Seattle Fire Station 19 to wyjątkowa jednostka ratunkowa. Służba w niej
to powołanie. Ratowniczka Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) i jej przyjaciele kładą
swoje życia na szali za każdym razem, gdy wyjeżdżają do akcji. Z odwagą a nie
brawurą, zawsze z sercem na dłoni śpieszą na ratunek ludziom, którzy znaleźli się
w sytuacji śmiertelnie niebezpiecznej. Ta premiera na antenie Polsatu Seriale to
najnowsza produkcja twórców takich telewizyjnych przebojów, jak: „Chirurdzy”,
„Skandal” i „Sposób na morderstwo”. Dodatkowym atutem jest pasmo filmowe
o godz. 21:00, w którym prezentujemy współczesne filmy polskie i zagraniczne.



Wikingowie 
– sezony: 1 – 4
„Wikingowie” toserialowa podróż do ekscytującego starożytnego świata. To epicka
seria opowiada o najodważniejszych i najbardziej brutalnie przerażających
wojownikach w historii! Ragnar, przyszły wódz wikingów, pragnie wypełnić swoje
przeznaczenie jako odkrywca i zdobywca, u boku ambitnego brata i wiernej żony.
Ale gdy Ragnar prowadzi śmiałe wyprawy w odległych krainach za wielką wodą,
zdradzieckie siły w jego nordyckiej ojczyźnie spiskują przeciwko niemu. Bohater
musi prowadzić wojnę na polu bitwy i wewnątrz siebie, aby chronić swoją wolność,
rodzinę i życie.

„Wikingowie” (tytuł oryginalny: „Vikings”) byli realizowani w latach: 2013 – 2020
jako wspólna produkcja kanadyjsko-irlandzka. Powstało sześć sezonów.
Prezentujemy ten przebój telewizyjny od początku. Pierwszy sezon koncentruje się
na Ragnarze Lothbroku (Travis Fimmel), niespokojnym młodym wojowniku
i człowieku rodzinnym, który tęskni za znalezieniem i podbiciem nowych ziem po
drugiej stronie morza i uznaniem łupów za swoje własne. Czy jego pragnienie, by
płynąć na zachód i odkrywać nowe królestwa, zostanie zaspokojone?

„Wikingowie” to fenomen kulturowy. Jeden z najważniejszych seriali historycznych
dekady, cieszący się popularnością wśród widzów na całym świecie i uznaniem
krytyków (czego dowodem była m.in. nagroda Emmy, przyznana w 2020 roku).
Twórcą pomysłu i jedynym scenarzystą tego dzieła był Michael Hirst („Elizabeth”,
„Tudorowie”). Dzięki jego wybitnemu talentowi dramaturgicznemu „Wikingowie” to
saga rodzinna, która opowiada niezwykłe historie z życia i epickie przygody
najeźdźców i odkrywców z okresu Wieków Ciemnych.



Kowalscy kontra 
Kowalscy – 1. sezon
„Kowalscy kontra Kowalscy” to porządna dawka doskonałej zabawy, która
niekiedy skłoni nas także do refleksji. Ten serial komediowy opowiada o dwóch
rodzinach, które teoretycznie łączy tylko popularne nazwisko, a praktycznie dzieli
wszystko – od wykształcenia, statusu społecznego i finansowego, po styl życia czy
ubierania się. Genialna gra aktorska, świetnie napisane dialogi oraz trafne
spostrzeżenia demaskujące ludzkie niedoskonałości – wszystko to sprawia, że czas
spędzony w towarzystwie Kowalskich stanie się fantastyczną rozrywką dla całej
rodziny. 17 lat temu w szpitalu dochodzi do pomyłki, w skutek której w rodzinie
bogaczy wychowuje się syn ubogich Kowalskich i na odwrót – do biednych trafia
dziecko bogatych. Gdy prawda wyjdzie na jaw, ponownie dojdzie do zamiany, co
będzie owocowało w mnóstwo przezabawnych sytuacji dla obu rodzin.



Piękni i bezrobotni 
– 1. sezon
Absolutnie nowa odsłona Roberta Górskiego i Mikołaja Cieślaka w premierowym
serialu Polsatu pt. „Piękni i bezrobotni”! Mistrzowski duet polskiej sceny
rozrywkowej, nieoczekiwane zwroty akcji oraz błyskotliwe i pełne dowcipu dialogi!
Już na wiosnę Robert Górski i Mikołaj Cieślak, czyli fenomenalny trzon „Ucha
Prezesa” i Kabaretu Moralnego Niepokoju powrócą w zupełnie nowej odsłonie!
„Piękni i bezrobotni” pokażą, ile jest warta miłość braterska i czy żadna praca nie
hańbi.

„Piękni i bezrobotni” to autorski pomysł na serial komediowy Roberta Górskiego.
Serial opowiada o ludziach upokarzanych przez system, którzy się nie poddają.
W każdym odcinku bohaterowie serialu szukają sposobów, żeby odwrócić swój los.
W każdym odcinku pojawiają się specjalni goście, grani między innymi przez: Martę
Żmudę Trzebiatowską, Grzegorza Wonsa, Joannę Kurowską, Andrzeja Nejmana,
Annę Gzyrę, Mariusza Jakusa, Paulinę Holtz czy Anetę Todorczuk-Perchuć i innych.



Komisarz Mama
Ten serial kryminalny to polska wersja francuskiego przeboju „Candice Renoir”.
Opowiada o pięknej, silnej i pewnej siebie komisarz po przejściach, która po 10
latach przerwy wraca do pracy w policji. Chce zawalczyć o siebie i swoją karierę.
Jako matka czwórki dzieci musi jednocześnie radzić sobie z problemami
wychowawczymi i nową zawodową rzeczywistością. Czy jej ogromna wiedza,
inteligencja, doskonała intuicja i wewnętrzna siła pomogą jej się w tym świecie
odnaleźć?

Każdy odcinek serialu „Komisarz Mama” to osobna zamknięta historia kryminalna,
rozgrywająca się w innym środowisku. Przestępcą może być przecież każdy:
bogaty biznesmen, nielegalny imigrant czy osoba dotknięta chorobą psychiczną.
Każda sprawa to wyzwanie, ale i wciągająca zagadka, którą Maria będzie starać
się rozwiązać.

W serialu zobaczymy doborową obsadę! Krystian Wieczorek w roli męża Marii,
z którym jest w separacji, Jakub Wesołowski jako sąsiad Łukasz Idzikowski, który
nie będzie mógł się oprzeć urokowi pani komisarz, Anna Mucha jako jego
dziewczyna, Anna Dereszowska w roli Patrycji Madalińskiej - szefowej Marii,
Wojciech Zieliński jako podkomisarz Piotr Żeromski, Arkadiusz Smoleński – starszy
aspirant Jan Rybczyński, Anna Matysiak – aspirant Roma Mazur i Joanna
Niemirska – laborantka Helena Zawada. Reżyserem serialu jest Marcin Ziębiński
a autorką adaptacji - Justyna Pobiedzińska. Emisja w piątki o godz. 20:00.



Gliniarze – 10. sezon
Intrygujące i trzymające w napięciu sprawy kryminalne, brawurowa akcja,
dynamiczne pościgi oraz silne emocje, a do tego uwielbiani przez fanów
bohaterowie. Dlatego „Gliniarze” ścigają przestępców już dziesiąty sezon! Mają na
swoim koncie ponad 500 rozwiązanych zagadek kryminalnych i wygraną
w plebiscycie Party.pl na najlepszy serial paradokumentalny. To jednak nie koniec
wyróżnień! W przeciągu prawie pięciu lat emisji na antenie Polsatu „Gliniarze”
zdobyli aż cztery nominacje do Telekamer w kategorii dla najlepszego serialu
fabularno–dokumentalnego, w tym tegoroczna nominacja. To wszystko świadczy
o fenomenie tego serialu! Emisja w sobotnie wieczory; g. 17:00 – 22:00.



Przyjaciółki
Serial "Przyjaciółki" od pierwszego sezonu cieszy się ogromną popularnością.
Widzowie, którzy z niecierpliwością wyczekują kolejnych przygód głównych
bohaterek, znów się nie zawiodą.

Bohaterkami serialu są tytułowe Przyjaciółki, które znają się z liceum:
bizneswoman, która nie ma szczęścia do mężczyzn, wzięta fryzjerka z nieskorym do
ożenku partnerem, rozwódka z dzieckiem i oddana rodzinie gospodyni domowa.
Spotkają się po latach na zjeździe absolwentów, gdzie okazuje się, że właśnie teraz
potrzebują siebie jak nigdy dotąd. Każda z bohaterek jest inna. Różni je
temperament, sytuacja życiowa, wykonywany zawód czy choćby sytuacja
społeczna. Jednak mają wiele wspólnego - wszystkie chcą kochać i być kochane,
mieć rodzinę, realizować swoje pasje i być szczęśliwe.

Co przyniesie im przyszłość? Raz zaświeci nad nimi słońce, innym razem będą
musiały przejść przez burze, ale nigdy nie będą szły przez nie same.

W rolę tytułowych Przyjaciółek wcielają się: Małgorzata Socha, Joanna Liszowska,
Anita Sokołowska i Magdalena Stużyńska.




