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Polsat Seriale
Polsat Seriale - na tym kanale pokazujemy przede wszystkim popularne polskie
seriale – komediowe i obyczajowe produkcje dla kobiet oraz kierowane głównie
do męskiej widowni, seriale kryminalne i sensacyjne. Ozdobą naszej ramówki są

zagraniczne przeboje telewizyjne. Dodatkowym atutem kanału Polsat Seriale jest
wieczorne pasmo filmowe, w którym prezentujemy współczesne filmy polskie
i zagraniczne – od wtorku do soboty, i kino familijne w niedzielne popołudnia.



Good Doctor
Niezwykle uzdolniony, młody lekarz otrzymuje pracę w prestiżowym szpitalu w San
Jose. Jego współpracownicy odnoszą się do niego z rezerwą; Shaun Murphy jest
w spectrum autyzmu. Jednak wszystko się zmienia, gdy do szpitala trafiają ciężko
poszkodowane w wypadku ofiary, a nowy członek załogi szybko reaguje, ratując
tym samym życie rannym pacjentom.



Chirurdzy
Kultowy serial opowiada o historii chirurgów pracujących w szpitalu w Seattle
Green, których wymagający zawód stawia im wyzwania nie tylko w pracy, ale
również w życiu prywatnym. W produkcji wystąpiły największe gwiazdy kina,
plasując serial na pozycji jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii na świecie.



Backdoor
Czasami humor to jedyne wyjście; to zdecydowanie myśl przewodnia "Backdoor"!
Serial przedstawia relacje międzyludzkie i sytuacje społeczne sięgając po
olbrzymią dawkę dystansu, żartu i pełnych zabawnych sytuacji skeczy. W krótkich
odcinkach dotyka wszelkich tematów: od związków, przez pracę, aż po politykę, tak,
by widz mógł spojrzeć na swoje codzienne życie w pełnym humoru krzywym
zwierciadle.



Akademik
Trzy dziewczyny, trzech chłopaków, jeden akademik. To przepis na historię pełną
nietuzinkowych zwrotów akcji, serii pomyłek i komicznych perypetii. Serial
opowiada nam nie tylko historię relacji damsko-męskich, ale również sięga po
tematy ambicji, budowania kariery i tworzenia przyjaźni.



„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.




