
 

 

 
 

 

Świąteczny i noworoczny relaks z kanałem National Geographic 

 

Nadchodzi cudowny czas rodzinnego świętowania i odpoczynku. Kanał National Geographic na okres 

Bożego Narodzenia, a także Sylwestra i Nowego Roku przygotował specjalną ramówkę, która umili te 

wspólne dni i pozwoli poznać świat na wiele nowych sposobów.   

 

Święta na kanale National Geographic – od 24 grudnia do 26 grudnia od godz. 9:00 na kanale National 

Geographic 

Święta na kanale National Geographic to czas na wizytę w najdzikszych zakątkach świata, poznanie 

niecodziennych fabryk… smaku, zajrzenie w miejsca niebezpieczne, a także te skrywające skarby i wiele 

tajemnic. Nie zabraknie też dokumentów o wyjątkowych Polakach. 

 

Programy z serii “Dzika…”  

• Dzika Sri Lanka – emisja 24, 25 i 26 grudnia o godzinie 9:00 

Wyspa Zachwytów i perła Oceanu Indyjskiego – tak nazywali Sri Lankę przybysze z daleka. Marco Polo 

powiedział nawet, że jest to „najwspanialsza ze wszystkich wysp”. Sri Lanka – dawniej Cejlon – znana 

jest głównie z uprawy herbaty i hodowli słoni. To niezwykłe, że na terenie nie większym od jednej 

trzeciej obszaru Polski, można znaleźć tak dużą różnorodność fauny i flory. Jej sporą część pokrywają 

również rezerwaty i parki narodowe, będące rajem dla miłośników natury. Zapraszamy na wyprawę 

do pachnącej jaśminem wyspy, ojczyzny wielu przypraw. 

• Dzika Kolumbia – emisja 24, 25 i 26 grudnia o godzinie 10:00 

Kolumbia to mieszanka różnych, dziewiczych ekosystemów, które oferują schronienie niezliczonej 

ilości niezwykłych roślin oraz zwierząt. 

 

Fabryki smaku  - emisja 24, 25 i 26 grudnia w godzinach 11:00-13:00 

Dzięki dokumentom z tej serii będziemy mieli szansę odkryć tajemnice produkcji popularnych artykułów 

spożywczych. Każdy odcinek przeniesie nas do innej fabryki i odsłoni kulisy powstawania przysmaków. 

 

Najniebezpieczniejsze miejsca świata – emisja 24, 25 i 26 grudnia w godzinach 13:00-15:00 



 

 

 

Lotnisko wyrzeźbione w lodzie, droga nad urwiskiem, podniebne mosty… Oto miejsca, w których 

najdrobniejszy ludzki błąd grozi katastrofą. Twórcy programu zaprezentują najbardziej ekstremalne 

mosty, drogi, trasy kolejowe, szlaki wodne, lotniska i tunele. 

 

Potęga techniki – emisja 24 i 25 grudnia w godzinach 15:00-18:00 oraz 26 grudnia w godzinach 15:00-

17:00 

Seria opowiadająca o przełomowych dokonaniach inżynieryjnych – wynalazkach, odkryciach i rekordach, 

które człowiek osiągał na morzu, lądzie, w powietrzu i na szynach. W kolejnych odcinkach prezentowane 

są momenty najbardziej imponującego postępu technologicznego w historii, a także potęga 

współczesnych maszyn i materiałów, które będą ewoluować w przyszłości. Zobaczymy, jak technika 

wpłynęła na dzieje ludzkości – historię odkryć, społeczeństwa, handel czy wojny – i jak może wyglądać 

świat jutra. 

 

Wyprawa na dno – emisja 24, 25 i 26 grudnia w godzinach 18:00-20:00 

Od poszukiwań zaginionego lotu MH370 Malaysia Airlines i legendarnej Atlantydy po podmorskie kable 

telekomunikacyjne, które łączą nas w  ramach globalnej sieci. Oceany są pełne tajemnic ukrytych głęboko 

w  morskiej toni. „Wyprawa na dno” zabiera widzów w podróż na dno oceanów, mórz i jezior, by pokazać 

wraki, zatopione skarby, miasta, zaskakujące formacje  geologiczne – a wszystko to przy użyciu 

najnowszych technologii. Wspólnie rozwiążemy zagadki, które nurtują ludzi od stuleci. Jedną z  nich jest 

zaginięcie jedynego nazistowskiego lotniskowca – okrętu Graf Zeppelin – który nigdy nie wziął udziału w 

walce. Jego wrak został znaleziony w Bałtyku przez Polaków. 

 

Wielkie konstrukcje: olbrzymie mosty – emisja 24 grudnia w godzinach 20:00-23:00 

Każdy odcinek programu zawiera dokładną charakterystykę wybranego rodzaju mostu oraz sposobu jego 

konstruowania. Inżynierowie oglądają największe tego typu budowle świata. 

 

Biblia  

• Tajemnice Biblii – emisja 25 grudnia w godzinach 20:00-22:00 

Archeolodzy, naukowcy i historycy spotkają się, aby zbadać zagadki Biblii i odpowiedzieć na odwieczne 

pytania. Poznany też historie ludzi, którzy tak jak Jezus uzdrawiali chorych, wskrzeszali zmarłych i byli 

nazywani „synami Boga”. Dlaczego historia o nich zapomniała? 



 

 

 

 

• Biblia diabła – emisja 25 grudnia w godzinach 22:00 

Opowieść o największym i najbardziej tajemniczym średniowiecznym rękopisie, Codex Gigas (Wielka 

Księga), nazywanym też „Biblią diabła”. Według legendy napisał go mnich, który miał być zamurowany 

żywcem. Aby uniknąć wykonania kary, obiecał stworzenie księgi zawierającej całą ludzką mądrość oraz 

że zrealizuje to podczas jednego wieczoru. W czasie pisania okazało się, że nie da rady dotrzymać 

zobowiązania, więc wezwał na pomoc diabła. Korzystając z metod stosowanych we współczesnej 

kryminologii, Michael Gullick i Anna Wolodarski próbują rozwiązać zagadkę manuskryptu i odczytać 

jego znaczenie. 

 

Zaginione skarby  

• Zaginione cywilizacje Amazonii – emisja 26 grudnia o godzinie 20:00 

Opowieści o zaginionych antycznych cywilizacjach w głębi Amazonii przetrwały wiele stuleci. Czy 

można potwierdzić ich prawdziwość? 

• Rysunki z Nazca – emisja 26 grudnia o godzinie 21:00 

Dzięki nowoczesnej technologii, m.in. dronom i mapom 3D, naukowcy ustalają nowe fakty dotyczące 

pochodzenia i funkcji słynnych geoglifów z Nazca. 

 

 

Polskie produkcje 

W serii specjalnie przygotowanych dokumentów poznamy bliżej życie i kulisy działalności Polaków, którzy 

zapisali się nie tylko w historii naszego kraju, ale i świata. Cofniemy się też do czasów świetności festiwalu 

w Jarocinie i posłuchamy, co uczestnicy myślą o jego reaktywacji. 

• Jerzy Popiełuszko - posłaniec prawdy – emisja 24 grudnia o godzinie 23:00 

Błogosławiony ks. Jerzy był duszpasterzem, który mówił ludziom o pragnieniu poczucia godności i o 

prawie do wolności. Nawiązywał w swoich kazaniach do słów Bożych, do nauczania Jana Pawła II i ks. 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Właśnie dlatego w kościele Świętego Stanisława Kostki na Mszach św. 

za Ojczyznę gromadzili się ludzie z całej Polski, mimo zakazów władzy ludowej. Przesłanie i nauczanie 

ks. Jerzego są aktualne a jego życie i męczeńska śmierć nie pozostawia nikogo obojętnym. 

• Jurek – emisja 25 grudnia o godzinie 23:00 

Dokument przedstawia sylwetkę Jerzego Kukuczki, jednego z najwybitniejszych himalaistów XX wieku. 



 

 

 

• Jarocin. Po co wolność – emisja 26 grudnia o godzinie 23:00 

Zamknięta w obrazach i dźwiękach 40-letnia historia festiwalu w Jarocinie. Dopełniają ją teksty 

piosenek oraz opowieści ludzi, którzy byli, widzieli, doświadczyli. Biało-czarne archiwalne obrazy na 

taśmie 16mm i amatorskie nagrania, których urok polega na uchwyceniu chwili, składają się na 

wyjątkowe wspomnienia.  

 

 

Sylwester i Nowy Rok na kanale National Geographic – w Sylwestra od godz. 10:00 i Nowy Rok od godz. 

13:00 na kanale National Geographic 

 

Sylwester i Nowy Rok na kanale National Geographic to czas, kiedy będziemy mieli szansę poczuć się jak 

odkrywcy. Zagłębimy się w poszukiwaniach zaginionych skarbów, postaramy się rozwikłać nurtujące 

ludzkość tajemnice, a także przyjrzymy się bliżej ludziom, których wcale nie znamy tak dobrze, jak 

myśleliśmy. 

 

Zaginione skarby i tajemnice – emisja w Sylwestra od godz. 10:00  

Kufry pełne złota, klejnoty, starożytna broń, niecodzienne rzeźby i skarby – w Sylwestra od rana 

będziemy przemierzać świat wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu najcenniejszych artefaktów. 

 

• Największy festiwal religijny świata: Kumbhamela – emisja 31 grudnia o godz. 10:00 

Kumbhamela to największe święto religijne na świecie. Odbywa się co 12 lat i w lutym 2013 roku 

zebrało tysiące wyznawców hinduizmu. 

• Tajemnice Stonehenge – emisja 31 grudnia o godz. 11:00 

Sprawdzamy przełomową teorię brytyjskiego archeologa Mike'a Parkera, według której olbrzymia 

starożytna konstrukcja Stonehenge znajdowała się w centrum jednego z największych w czasach 

prehistorycznych kompleksu religijnego na świecie. Jego ekipie udaje się znaleźć nowe, przekonujące 

dowody, które potwierdzają zupełnie nowe spojrzenie na Stonehenge i ludzi, którzy je wznieśli. 

Przełomowe odkrycia, znakomite wizualizacje komputerowe, staranne rekonstrukcje historyczne  - 

dzięki nim widzowie będą mogli przenieść się w świat z czasów Stonehenge i zapoznają się z 

fascynującymi nowymi odkryciami na temat jednej z największych zagadek archeologicznych świata. 

• Atlantyda: naukowe śledztwo – emisja 31 grudnia o godz. 12:00 



 

 

 

Czy Atlantyda istniała naprawdę? Korzystając z nowoczesnych technologii, grupa badaczy chce 

zweryfikować różne hipotezy na temat mitycznej wyspy. 

• Samurajski łuk – emisja 31 grudnia o godz. 13:00 

"Japoński łuk" zaprojektowany ponad 1000 lat temu i wykorzystywany przez samurajów, wciąż 

uznawany jest za niezawodną i niszczycielską broń. 

• Rysunki z Nazca – emisja 31 grudnia o godz. 14:00 

Dzięki nowoczesnej technologii, m.in. dronom i mapom 3D, naukowcy ustalają nowe fakty dotyczące 

pochodzenia i funkcji słynnych geoglifów z Nazca. 

• Wielkie ucieczki z Alcatraz – emisja 31 grudnia o godz. 15:00 i 16:00 

Alcatraz. Diabelska Wyspa. Skała. Najlepiej strzeżone więzienie na świecie. Odbywali w nim karę 

m.in. Al Capone, Machine Gun Kelly oraz słynny psychopata Robert Stroud, znany jako Ptasznik z 

Alcatraz. Przez prawie 30 lat kolejni więźniowie marzyli o tym, by zbiec z twierdzy. Podejmowali 

liczne próby, m.in. ukazaną w wielu książkach i filmach słynną wielką ucieczkę. Twórcy programu 

przedstawiają, dlaczego osadzeni byli gotowi na wszystko, by wydostać się z piekła Alcatraz. 

• Sekrety Strefy 51 – emisja 31 grudnia o godz. 17:00 

Strefa 51 słynie jako jedno z najpilniejszych strzeżonych miejsc na świecie. Po latach skrywania 

tajemnic, CIA opublikowała tajne informacje dotyczące misji, które tam przeprowadzono w 

przeszłości. W programie wykorzystano wiedzę funkcjonariuszy Centralnej Agencji Wywiadowczej, 

którzy tuszowali sekretne projekty oraz osób, które pracowały w Strefie 51. Co naprawdę dzieje się w 

najtajniejszej bazie wojskowej na świecie? 

• Tajna historia UFO – emisja 31 grudnia o godz. 18:00 

Działalność kosmitów czy nieznane do tej pory nauce zjawiska przyrody? Eksperci analizują nowe, 

frapujące dowody i zgłębiają tajną historię UFO. 

• Ewakuacja Ziemi – emisja 31 grudnia w godz. 19:00-23:00 

Czy choroba zakaźna może doprowadzić do zagłady ludzkości i zamienić ludzi w zombie? Eksperci 

analizują skutki śmiertelnej epidemii na Ziemi. 

• Pradawne Archiwum X – emisja 31 grudnia od godz. 23:00 

Pełen akcji dokumentalny serial, który śledzi działania archeologów, naukowców i historyków, którzy 

badają mity i legendy kryjące się za najbardziej intrygującymi i tajemniczymi starożytnymi 

artefaktami. 

 



 

 

 

Biografie – emisja w Nowy Rok od godz. 13:00  

Wielkie nazwiska z pierwszych stron gazet. Ludzie, których zna cały świat. Choć wydawać by się mogło, 

że wiemy o nich wszystko, okazuje się, że ich życie skrywa przed nami sporo tajemnic. W serii 

programów przygotowanych na Nowy Rok przez kanał National Geographic, będziemy mieli szansę 

dowiedzieć się więcej o bohaterach współczesnego świata, m.in. o księżnej Dianie, rodzinie Kimów czy 

Czesławie Niemenie. 

 

 ### 

 

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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