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Wrześniowy pierwszy dzwonek to okazja, by sprawdzić, jak w dzisiejszej szkole poradziliby sobie 

rodzice kilkunastolatków. Będzie to część eksperymentu, który pokaże seria „Niezła szkoła”. 

Bardzo pouczająca będzie również podróż po Rosji, którą odbędziemy po nawet najmniej 

znanych jej zakątkach, ujawniąc fascynujące i nieznane historie. Na kanale Nat Geo People nie 

może też zabraknąć niezwykłych bohaterów. Będą nimi… psy, które pomagają ludziom w 

poszukiwaniu innych zaginionych zwierząt. „Niuchacze” pracują w dzień i w nocy, niezależnie od 

warunków pogodowych, by właściciele mogli znów cieszyć się wspólnymi chwilami razem ze 

swoimi pupilami. Zwierzęta – niezależnie od tego, czy małe, czy duże – to z kolei pasja 

„Weterynarza z sercem”, który dba o zdrowie i dobrą kondycję wszystkich zwierząt w rejonie 

Yorkshire. Na koniec, po wszystkich podróżach przyjdzie czas na „Kulinarne wyzwania” i 

odwiedzenie najbardziej niezwykłych kuchni świata.  



 
 

Niezła szkoła 
The Class Next Door 

Premiery w soboty od 1 września o godz. 21:00 
(4x60 min) 
 

 
Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby Wasz powrót do szkoły? Zobaczcie zabawny 

eksperyment, w ramach którego rodzice jedenastolatków wracają do szkolnych ławek i mają 

okazję poznać realia współczesnej podstawówki. Poznają nauczycieli i będą musieli dostosować 

się do tych samych praw, obowiązków i standardów, co ich pociechy. Zobaczcie, jak będą czuli 

się w mundurkach, czy uda im się nawiązać znajomości i przyjaźnie, jak poradzą sobie z 

przygotowaniem występu artystycznego i wystawy prac plastycznych. 

  



 
 

Przewodnik po Rosji 
Russia Travel Guide 

Premiery w piątki od 21 września o godz. 21:00.  
(12x60 min) 
 

 
 
Miasta i wsie, które odwiedzimy podczas tej podróży po Rosji, mogą być niewielkie, jednak ich 

historie są naprawdę imponujące i robią ogromne wrażenie. W nowej, 6-odcinkowej serii 

“Przewodnik po Rosji” będziemy mieli okazję odwiedzić niezwykłe miejsca, poznać ich bogatą 

historię i na własne oczy zobaczyć zachwycające widoki. 

 

  



 
 

Niuchacze 
Trackers 

Premiery w czwartki do 6 września o godz. 21:00.  
(3x60 min) 
 

 
 

Dogs Finding Dogs to organizacja, która już od pięciu lat działa w Baltimore. Czym się zajmuje i 

dlaczego jest niezwykła? Pracują tu psy tropiące, które pomagają w szukaniu… zaginionych 

zwierząt. Czasem są to inne psy, które oddaliły się od swojego pana, czasem koty, konie, owce, 

a nawet ptaki czy żaby! “Niuchacze” są gotowe nieść pomoc w dzień i w nocy, w słońcu i 

deszczu, niezależnie od pory roku. Będziemy mieli szansę towarzyszyć im w trakcie poszukiwań. 

Zobaczymy emocjonalne i dramatyczne akcje, a także będziemy świadkami ich 

niespodziewanych zwrotów.  

  



 
 

Weterynarz z sercem 
Yorkshire Vet 4 

Premiery w środy od 12 września o godz. 20:00.  
(11x60 min) 
 

 

W tym gabinecie zobaczycie wszystkie zwierzęta – duże i małe, do których weterynarze z 

Yorkshire podchodzą z wielkim sercem. To kolejna odsłona uwielbianej przez widzów serii o 

niezwykłych pacjentach kliniki doktora Juliana Nortona. 

  



 
 

Kulinarne wyzwania 
Mega Food 

Premiery w poniedziałki od 24 września o godz. 21:00.  
(6x60 min) 
 

 
 
Wybierzcie się z nami w niezwykłą podróż po kuchniach… od kuchni. Jeśli wydaje się Wam, że 

za ich drzwiami w spokoju kilku kucharzy kroi, gotuje i układa jedzenie na talerzach – zdziwicie 

się tym widokiem. Zobaczcie, jak wiele osób pracuje nad waszymi daniami, przekonajcie się, że 

ta praca to nie tylko piękne zapachy i wspaniałe potrawy – to naprawdę ciężki kawałek chleba. 

  



 
 

 

# # # 
 
Nat Geo People to kanał telewizyjny pełen inspirujących historii, opowiadanych przez autentycznych, a przy tym niezwykłych 
bohaterów. Pokazuje fascynujące kultury, tradycje i niespotykane zjawiska. Zaspokaja ciekawość świata, dostarczając wiele 
rozrywki i wzruszeń. Jest adresowany przede wszystkim do kobiet. Można w nim zobaczyć m.in. takie serie jak „Dolce vita 
według Davida Rocco”,  „Weterynarz z powołania” czy „Zawód: lekarz”. Na kanale jest także emitowany cykl programów „Idąc 
własną drogą: kobiety, które inspirują”, przedstawiających niezwykłe kobiety i ich pasję do zmieniania świata. 
 
Kanał Nat Geo People jest dostępny m.in. dla abonentów Cyfrowego Polsatu na pozycji EPG 160  oraz nc+ - na pozycji 141 oraz 
UPC – na pozycji 373 i 302 i TOYA – na pozycji 342, docierając do ponad 4.5 miliona gospodarstw domowych. 
 
Po udanym debiucie w takich krajach jak: Dania, Niemcy, Włochy czy Turcja kanał Nat Geo People stał się integralną częścią 
oferty programowej rodziny marek National Geographic. Jego ramówka i oprawa antenowa zaprojektowane zwłaszcza z myślą 
o kobiecej widowni, idealnie dopełniają ofertę programową kanałów z portfolio FOX Networks Group. 

 

www.natgeopeople.pl 
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PR Manager 
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Olga Kobus 
NBS Communications 
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