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Październik na kanale Nat Geo Wild to przede wszystkim wielkie świętowanie 

światowego Dnia Zwierząt. 4 października przez całą dobę będziemy starać się jak 

najszerzej i jak najpełniej pokazać różnorodność gatunków, które zamieszkują Ziemię. 

Chcemy, by był to dzień refleksji nad naszą wspólną egzystencją, która dla zwierząt staje 

się coraz bardziej dotkliwa. Zobaczymy też „Węże w mieście” i niezwykłych 

mieszkańców Durbanu, którzy choć piękni i kolorowi - budzą ogromny niepokój ludzi. 

Odwiedzimy też Wielką Brytanię, która na nowo odkryje przed nami bogactwo i ujawni 

swoją dzikość. A dla wszystkich miłośników zwierząt przygotowaliśmy niezwykłe 

przygody Dr. Pola. Zobaczcie, z jakimi wyzwaniami będzie musiał sobie poradzić 

weterynarz z Michigan. 

 

 

 

  



 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT 
Animal Day 

W czwartek 4 października przez całą dobę  
 

 
 
4 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Zwierząt. Z tej okazji kanał Nat 

Geo Wild przygotował 24-godzinny maraton dokumentów, pokazujących wspaniały i 

zadziwiający świat zwierząt. Celem emitowanych tego dnia programów jest zwrócenie 

uwagi na miejsce zwierząt we współczesnym świecie, który człowiek zagarnia sobie z 

dnia na dzień coraz bardziej.  Wierzymy, że zwiększanie świadomości ludzi i edukacja już 

od najmłodszych lat może sprawić, że zwierzęta będą uznawane za istoty czujące, a 

człowiek będzie traktował je z szacunkiem. 



 

DZIKA WIELKA BRYTANIA 
Wild Britain 

Premiery w niedziele od 7 października o godz. 21:00 
(4x60 min)  

 

 
 

Kraje słynące z dzikiej przyrody to… Kenia? Mongolia? Tanzania? Australia? Można by 

wyliczać jeszcze długo, ale czy na tej liście znalazłaby się też Wielka Brytania? Zapewne 

nie wymienilibyśmy jej jednym tchem, a – jak się okazuje - zupełnie niesłusznie. 

Wszystko dlatego, że znajdziemy tu liczne i dzikie ekosystemy powstałe z niezwykłych 

roślin i zamieszkiwane przez dzikie zwierzęta. W 4-odcinkowej serii „Dzika Wielka 

Brytania” zobaczymy w całej okazałości niezwykle piękne krajobrazy i poznamy 

zwierzęta, które zamieszkują te przepiękne regiony. 

 
 
 

 



 

WĘŻE W MIEŚCIE 
Snakes in the City 

Premiery w środy od 17 października o godz. 21:00  
(6x60 min)  

 

 
 

„Węże w mieście” to utrzymana w stylu dokumentalnym seria, w której będziemy 

podglądać codzienne życie ekstremalnego łowcy wężów. Simon Kays wraz ze swoją 

partnerką Siouxsie Gillett – herpetologiem (badaczką gadów i płazów) - mieszkają w 

Durbanie na południu RPA, gdzie na co dzień stykają się z niebezpiecznymi wężami. Skąd 

się tu wzięły? Zamieszkiwane przez blisko 600 tysięcy ludzi miasto powstało w miejscu 

tropikalnej dżungli, której mieszkańcami jeszcze nie tak dawno były kobry, mamby 

zielone i czarne oraz pytony. 



 

NIEZWYKŁY DR POL 
The Incredible Dr. Pol 

Od 1 października, od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 i 
21:00 
 

 
 
Pierwszy tydzień września to wymarzony czas dla wszystkich miłośników przygód 

weterynarza z Michigan. Dr Pol nie boi się trudnych wyzwań i niesfornych zwierząt, więc 

jest na miejscu zawsze, gdy tego potrzebują. Które zwierzę sprawi mu najwięcej 

trudności? Jakie przygody czekają ulubionego weterynarza? Przekonajcie się sami, z 

czym będzie musiał się zmierzyć w tym niezwykłym tygodniu. 

 



 

 
 
 

### 
 
Nat Geo Wild jest wyjątkowym kanałem z rodziny National Geographic, prezentującym najlepsze programy 
poświęcone dzikiej przyrodzie tworzone przy współpracy z najlepszymi filmowcami. Od najbardziej odludnych pustyń 
po niezbadane głębie oceanów. Od parków narodowych po małe osiedla i wielkie miasta. Dzięki niesamowitym 
obrazom i fascynującym historiom zabieramy widzów w podróże do świata zwierząt. Przyroda nie jest już tematyką 
niszową. Za sprawą zróżnicowanej ramówki, Nat Geo Wild przybliża widzom świat, którego częścią jesteśmy. 
Programy emitowane na kanale przeznaczone są dla całej rodziny, dla wszystkich osób, kochających naturę, dziką 
przyrodę oraz zwierzęta.  
www.natgeotv.com/pl    
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