
 

 

 
 

 

W oczekiwaniu na największy ślub roku. „Harry – książęce życie”, „Meghan Markle: 

hollywoodzka księżniczka”  i  „Królewskie wesele” już wkrótce  na kanale National 

Geographic 

 

To największe wydarzenie ostatnich lat. W Wielkiej Brytanii, niezależnie czy ktoś kocha rodzinę królewską, 

czy uważa, że monarchia nie ma racji bytu, na pewno żywo interesuje się nadchodzącym królewskim 

weselem. Książę Harry, enfant terrible brytyjskiego dworu, i hollywoodzka księżniczka Meghan Markle 19 

maja powiedzą sobie sakramentalne „tak”. National Geographic w dwie majowe soboty pokaże dokumenty 

o burzliwym życiu księcia Harry’ego, historii pięknej amerykańskiej aktorki Meghan Markle oraz o tym, jak 

wyglądają przygotowania do ich wielkiego „royal wedding”. 

 

„Harry – książęce życie” – premiera w sobotę 19 maja o godz. 21:00 na kanale National Geographic 

 

 

 



 

 

 
Elegancki dżentelmen, zaangażowany w działalność społeczną, zapatrzony w zjawiskowo piękną narzeczoną. 

To dzisiejszy wizerunek księcia Harry’ego. Ale nie zawsze tak było. Poznaliśmy go jako roześmianego, rudego 

chłopca, który u boku brata i rodziców – księżnej Diany i księcia Karola, pojawiał się na oficjalnych 

uroczystościach. Z czasem coraz częściej mówiło się o nieudanym związku książęcej pary i o ich 

pozamałżeńskich relacjach. Wkrótce jednak uwagę świata skupiła tragedia, której nikt się nie mógł spodziewać. 

Harry był 12-letnim chłopcem, gdy w wypadku samochodowym zginęła księżna Diana. Jak opowiedział w 

wywiadzie udzielonym 20 lat później, to zdarzenie odcięło go od emocji i wpędziło w depresję. Jego dorosłe 

życie to imprezy, przelotne romanse, ataki na papparazzich, narkotyki i kompromitujące zdjęcia – jak te w 

mundurze z nazistowskimi symbolami.  

Dokument „Harry – książęce życie” pokaże nie tylko, jaki wpływ na Harry’ego wywarła śmierć matki, ale też 

takie wydarzenia jak ślub księcia Karola z Camillą Parker Bowles czy głośny „royal wedding” jego brata i Kate 

Middleton. Dowiemy się też więcej o jego służbie wojskowej i innych elementach, które zmieniły Harry’ego z 

czarnej owcy w szanowanego arystokratę.   

 

„Meghan Markle: hollywoodzka księżniczka” – premiera w sobotę 19 maja o godz. 22:00 na kanale National 

Geographic 

 

 



 

 

 
Meghan Markle wkrótce zapisze się w historii. Kiedy poślubi księcia Harry'ego, dołączy do najsłynniejszej na 

świecie rodziny królewskiej. Historia amerykańskiej aktorki jest niemal bajkowa, ale za kulisami nie wszystko 

jest takie, jak się wydaje. Powiedzenie „żyli długo i szczęśliwie” w królewskiej rodzinie nigdy nie było łatwe. 

Presja jest duża, a zasady postępowania tak surowe, że już niejednego doprowadziły niemal do szaleństwa. 

Ostatnią Amerykanką, która dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej, była Wallis Simpson – żona Edwarda 

VIII Windsora. By mogło dojść do tego ślubu, Edward musiał abdykować, a ich związek wywołał skandal na 

dworze i przez lata nie został zaakceptowany przez królewską rodzinę. Sztywny protokół dworski nie pomógł 

również Sarah Ferguson, która poślubiła w latach 80. księcia Yorku. Ostatecznie para się rozstała, a małżeństwo 

zakończyło się głośnym skandalem. Wszyscy pamiętamy też trudną historię księżnej Diany, matki Harry’ego, 

której historia do dziś fascynuje ludzi na całym świecie.  

Czy baśniowy romans Meghan Markle i brytyjskiego księcia wytrzyma presję królewskiego dworu? Czy 

Harry’emu uda się ochronić żonę przed trudnościami życia na dworze? Jak już wkrótce będzie wyglądać życie 

młodej brytyjskiej księżniczki? 

 

„Królewskie wesele” – premiera w sobotę 26 maja o godz. 21:00 na kanale National Geographic 

  

 

 



 

 

 
Oczy całego świata zwrócone są na Wielką Brytanię. To tam 19 maja będzie miał miejsce kolejny królewski ślub 

– po księciu Williamie, tym razem znany z licznych wybryków książę Harry powie „tak”.  Jego wybranką jest 

Meghan Markle, piękna amerykańska aktorka, której przeszłość również nie jest nieskazitelna. Gdy świat 

zamarł w oczekiwaniu na to wielkie wydarzenie, National Geographic nie próżnuje i sprawdza, jak przebiega 

proces organizacji królewskiego wesela. To uroczystość, której szczegóły są pilnie strzeżoną tajemnicą, a dostęp 

do niej mają naprawdę nieliczni. Ekipa National Geographic otrzymała szansę, by zbliżyć się do organizatorów 

tego niecodziennego wydarzenia. Wśród nich znalazł się między innymi: Dominic Reid były Mistrz Koronny, 

który organizował Złoty Jubileusz Królowej i jej 90. urodziny. To właśnie Dominic jest człowiekiem 

odpowiedzialnym za to, aby niewiarygodna logistyka królewskiego ślubu przebiegała płynnie i na najwyższym 

możliwym poziomie. Przed kamerą National Geographic znajdzie się również Arcybiskup Canterbury Justin 

Welby, który udzieli ślubu młodej parze, czy  Simon Brooks-Ward odpowiedzialny za niezwykły pokaz 

królewskich koni.  

Co sprawia, że ta uroczystość odbija się echem w każdym zakątku globu? Czym przygotowanie takiej imprezy 

różni się od zwykłego wesela? Dokument „Królewskie wesele” pozwoli nam znaleźć się w samym centrum 

przygotowań i sprawdzić, ile pracy wymaga stworzenie odpowiedniej oprawy dla sakramentalnego „tak” w 

brytyjskiej rodzinie królewskiej. 

 

 

 

### 

 

National Geographic skłania widzów, by dowiedzieli się więcej. Poprzez pasjonujące dokumenty i reportaże oraz programy rozrywkowe wzbogaca naszą wiedzę 

o otaczającym świecie.  National Geographic angażuje i stawia wyzwania, by poznać głębiej, na nowo. Dzięki współpracy z Towarzystwem National Geographic, 

znanymi na całym świecie badaczami oraz fotografowani, nasze programy są interesujące, wiarygodne, pokazują zapierające dech w piersiach ujęcia i pozostają 

na długo w pamięci. National Geographic oferuje dostęp do unikalnych ludzi, miejsc i zdarzeń na całym świecie. Pokazuje i przybliża świat poprzez programy 

dotyczące różnych dziedzin naszego życia: naukę i technikę, historię oraz psychologię. Programy na antenie National Geographic to mądra, oparta na faktach 

rozrywka. Pokazujemy prawdziwe historie, wielkie przedsięwzięcia i wyjątkowe odkrycia. Więcej informacji na witrynie: www.natgeotv.com/pl.  
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