Codzienny test z życia z dala od cywilizacji. „Odludna wyspa: przetrwanie” w lipcu na
kanale National Geographic
Są zdani tylko na siebie, swoje umiejętności, spryt i zaradność. Jeśli chcą tu mieszkać, muszą ze sobą
współdziałać i budować bliskie relacje. Poznajcie niezwykłą grupę ludzi, którzy porzucili życie w tradycyjnym
społeczeństwie i przenieśli się na jedną z wysp odległej, mroźnej i mglistej Alaski. Żyją tu w odosobnieniu, z
dala od wygód i osiągnięć cywilizacji. Co sprawia, że czują się szczęśliwi? Czy ich życie jest trudniejsze czy
łatwiejsze niż w ucywilizowanych miejscach? Poznajcie śmiałków, którzy zdecydowali się sprawdzić to na
własnej skórze.

„Odludna wyspa: przetrwanie” – premiery w środy od 25 lipca o godz. 22:00 na kanale National Geographic

Jesteśmy w Port Protection. Mieszka tu dosłownie kilkadziesiąt osób, a powierzchnia tego obszaru to niespełna
12 km2. Choć to miejsce wygląda na bardzo urokliwe, a widoki i krajobrazy są niezwykle malownicze – życie
tutaj to spore wyzwanie. Nie ma tu organów administracji – sądów, policji i urzędów. Co więcej, nie ma tu też

szpitali i służby zdrowia. Mieszkańcy są zdani wyłącznie na siebie. Muszą sobie w pełni ufać i wierzyć w dobre
intencje. Ważna jest też współpraca, by móc wspólnie stawiać czoła codziennym wyzwaniom, a jest ich tu
całkiem sporo - począwszy od nieprzyjaznej pogody, która może nieźle dawać w kość, aż po dzikie zwierzęta,
które nie zawsze są zachwycone obecnością człowieka w tych dzikich zakątkach świata. Poznajcie śmiałków,
którzy zdecydowali się na życie w Port Protection. Zobaczcie, jak radzą sobie z codziennymi małymi i większymi
wyzwaniami. Przekonajcie się, co sprawia im największe trudności i jaką nagrodę otrzymują w zamian za swoje
codzienne trudy. Wybierzcie się z nami w 7-odcinkową podróż do miejsca, gdzie zdecydowało się żyć naprawdę
niewielu.

Opisy odcinków:
Odcinek 1 pt. „Wspólnota” – premiera w środę 25 lipca o godz. 22:00 na kanale National Geographic

Życie w małej społeczności Port Protection zbliża do siebie jej mieszkańców. Nie są oni już tylko sąsiadami, ale
właściwie jedną wielką rodziną. Pomagają sobie nawzajem i są dla siebie wsparciem, bez którego przetrwanie
tutaj byłoby niemalże niemożliwe. Potrzebują siebie w chwilach, gdy dają się we znaki fatalne warunki
pogodowe, zagrażają dzikie zwierzęta lub tęsknią po prostu za towarzystwem drugiej osoby. Wspólnota – to z
pewnością jedno z haseł rozpoznawczych tej społeczności.

Odcinek 2 pt. „Odpukać w niemalowane” – premiera w środę 1 sierpnia o godz. 22:00 na kanale National
Geographic

Dzikość tego miejsca przysparza mieszkańcom wielu wrażeń. Część z nich jest pozytywna, ale są też takie, które
przyprawiają o ciarki na plecach. Co pozwala przeżyć długie, niezwykle zimne noce? Co daje im schronienie i
pozwala żyć? To drewno. Ale wiedza o tym, jak i gdzie je pozyskać, jest bezcenna, bo nawet zebranie opału nie
jest w Port Protection zadaniem łatwym i oczywistym.

Odcinek 3 pt. „Raj myśliwych” – premiera w środę 8 sierpnia o godz. 22:00 na kanale National Geographic

Żeby przetrwać w Port Protection, trzeba mieć wiele umiejętności. Życie z dala od cywilizacji, bez wszystkich
wygód, wymaga zdobycia sprawności w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest zapewnienie sobie żywności.
Zobaczcie, jak poradzą sobie z tym wyzwaniem bohaterowie trzeciego odcinka serii „Odludna wyspa:
przetrwanie”.

„Odludna wyspa: przetrwanie” – premiery w środy od 25 lipca o godz. 22:00 na kanale National Geographic
###
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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