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Polonia1
Polonia1 to komercyjna stacja telewizyjna w Polsce, działa nieprzerwanie od 1993 roku. Dużą cześć ramówki zajmują interaktywne programy rozrywkowe emitowane na żywo, 
poza tym seriale, telenowele. Polonia 1 dociera do ponad 63% gospodarstw domowych w Polsce poprzez sieci kablowe oraz drogą satelitarną. Profil widza stacji to osoby powyżej  
30 roku życia z miast z lekką przewagą kobiet.
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Dwie legendy
On uczy matematyki, ona zaś biologii. On jest niepopularnym nerdem, ona - marzeniem każdego mężczyzny. Mają jednak wiele wspólnego: znają kilka języków, wiedzą jak korzystać 
z najnowszych osiągnięć techniki i doskonale opanowali sztuki walki. Oboje są również superszpiegami. Dla ratowania życia ludzkiego będą musieli zostać partnerami.



Einstein teoria miłości
Jednym z prywatnych doświadczeń Alberta Einsteina, geniusza i rewolucyjnego fizyka dwudziestego wieku, było odkrycie błyskotliwości jako potężnego afrodyzjaku. Mimo 
to, piękne i wpływowe kobiety, które obdarzyły go uczuciem musiały zmierzyć się z prawdą: Einstein naukę kochał ponad wszystko. Miał jednak swoją sekretną namiętność: 
Margaritę Kanionkową, żonę znanego radzieckiego rzeźbiarza, z którą prowadził płomienny romans. Margarita, niczym rosyjska Mata Hari, pozyskiwała informacje na temat 
rozwoju amerykańskiej bomby atomowej dla radzieckiego wywiadu. Piękna historia miłosna między Margaritą i Einsteinem dobiegła końca w 1944 roku, kiedy to zostali rozdzieleni 
na zawsze. Jej pozostało po nim kilka pamiątek. On zyskał wspomnienia i inspirację zrodzoną z wiecznej miłości do swojej Margo.



Przeklęty
Andrei Szykow to były wojskowy, który zostaje ponownie zwerbowany do armii w celu poprowadzenia kilku tajnych misji wywiadowczo-operacyjnych. Szykowa wyróżniają 
ponadprzeciętne umiejętności bojowe i niezawodna intuicja w walce. Dzięki wyjątkowemu instynktowi, potrafi realizować zadania ze stuprocentową skutecznością. Potrafi wyjść 
cało z każdej opresji. Wydaje się jednak być “przeklęty”, gdyż na skutek fatum, które nad nim ciąży, osoby w jego otoczeniu tracą życie. W serialu poruszane są różne wątki 
polityczne, w tym istnienie prywatnych organizacji wojskowych nieoficjalnie działających przy armii, problematyka wojny na Bałkanach i rozgrywek międzynarodowych w regionie. 
Wśród wątków propagandowych możemy dostrzec próbę pokazania Rosji jako kraju – wyzwoliciela. Mimo iż obraz kraju nie jest idealizowany, pojawiają się m.in. wątki dotyczące 
ingerencji USA w Europie, tajnych więzień CIA, oraz handlu narządami odbywającego się w sąsiedztwie misji pokojowej NATO.



Spełnione marzenia
W nowym programie „Spełnione marzenia” spotkamy się z problemami 13 kobiet, które poprzez zabiegi korekty nosa, uszu, zębów czy liftingu twarzy uzyskują na nowo pewność 
siebie oraz samoakceptację. Nad precyzją oraz sukcesem działań czuwa 6 specjalistów związanych z warszawską Mea Clinic.
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