
 
 

Świętowanie na kanale Nat Geo People 

 

Te Święta na kanale Nat Geo People spędzimy z niezwykłymi ludźmi. Poznamy nie tylko 

postacie, o których rozpisują się biografowie, ale również pozostających w cieniu bohaterów 

swoich czasów. Przyjrzymy się też ludziom pełnym zawodowych pasji – kucharzom i 

weterynarzom, a następnie wybierzemy się w podróż, która pozwoli na zakończenie roku w 

atmosferze prawdziwego relaksu.  

 

Świąteczne megamaratony - emisja od soboty 22 grudnia do wtorku 1 stycznia przez cały 

dzień  

  

Propozycje przygotowane przez kanał Nat Geo People na świąteczno-noworoczny czas 

pogrupowane zostały w cztery bloki tematyczne, w ramach których zobaczymy niecodzienne 

historie z życia niezwykłych ludzi, poznamy weterynarzy i ich wymagających troskliwej opieki 

pacjentów. Zobaczymy, co i kto stoi za niezwykłymi smakami kuchni całego świata, a także 

wybierzemy się w magiczne podróże po najróżniejszych zakątkach globu. 

 

Blok programowy „Ludzkie historie” 

• Islam oczami kobiet – emisja w sobotę 22 grudnia o godz. 20:00 

Tradycyjny strój islamski to znak ich wiary. By nosić go w Europie, niejednokrotnie muszą 

wykazać się nadzwyczajną siłą i determinacją. Bohaterki filmu dokumentalnego „Islam oczami 

kobiet” to trzy wyemancypowane, ambitne i uparte muzułmanki, mieszkające we Włoszech. Nie 

poddają się i na co dzień walczą ze stereotypami, by móc żyć jak inni. 

• Dziewczyny, broń i ISIS – emisja w niedzielę 23 grudnia o godz. 20:00 

Ten dokument pokazuje historię heroicznych kobiet, które kroczą z bronią ku wolności. 

Powrócimy do makabrycznych wydarzeń z sierpnia 2014 roku. Poznamy dziewczyny, których nie 

oszczędził los. Ile zdoła znieść kobieta? Opowiedzą nam o tym młode jazydki walczące z ISIS. 

 



 
 

• Diana – emisja w piątek 28 grudnia o godz. 20:00 

W 1991 roku księżna Diana udzieliła w tajemnicy kilku wywiadów nagranych w londyńskim 

pałacu Kensington. Zostały one opublikowane za jej zgodą przez przyjaciela księżnej, 

dziennikarza Andrew Mortona. Morton pracował wtedy nad biografią Diany, z której opinia 

publiczna dowiedziała się, jak naprawdę wyglądało jej życie w królewskiej rodzinie. Diana 

opowiedziała szczegółowo historię swojego życia i przedstawiła punkt, w jakim znalazła się w 

1991 roku. Z rozbrajającą szczerością opisała swoje nieszczęśliwe dzieciństwo, onieśmielenie 

podczas pierwszego spotkania z księciem Walii w wieku 16 lat i dramatyzm sytuacji, w której 

znalazła się, gdy cały świat skupił na niej swoją uwagę.  

• Harry – książęce życie – emisja w sobotę 29 grudnia o godz. 20:00 

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

żonę. 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. Później stał się bohaterem licznych skandali. 

Dokument pokaże nie tylko wpływ, jaki wywarła na życiu Harry’ego śmierć matki, ale też takie 

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

i Kate Middleton.  

• Meghan Markle: hollywoodzka księżniczka – emisja w niedzielę 30 grudnia o godz. 

20:00 

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. Wszyscy pamiętamy 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?  

 

 



 
 

Blok programowy „Weterynarze” 

• Niezwykły Dr Pol – emisja przez cały tydzień od soboty 22 grudnia do niedzieli 30 

grudnia o godz. 16:00 i 18:00 i w poniedziałek 31 grudnia o 16:00 

Jesteśmy w stanie Michigan, a z nami Dr Pol i ekipa weterynarzy, których życie to nieustające 

pasmo przygód i wyzwań. W tej klinice nie ma spokojnych dni i codziennie lekarze muszą 

pomagać zwierzętom z różnymi problemami. Jedne są mniej poważne, inne bardziej – z 

pewnością wszystkie są dla ekipy weterynarzy równie istotne.  

• Weterynarz z Hawajów – emisja przez cały tydzień od soboty 22 grudnia do 

poniedziałku 31 grudnia o godz. 17:00 

Dr Buckeye Bottoms nigdy nie wychodzi z domu bez swojego psa Kevina i desek surfingowych. 

Codziennie przemierza setki kilometrów, by nieść pomoc chorym zwierzętom. Za biuro służy mu 

samochód, którym dociera wszędzie tam, gdzie inni weterynarze zaglądają niechętnie. To 

trudne zadanie, ale nie dla dr. Buckeye’a Bottomsa, który nie wyobraża sobie życia i pracy gdzie 

indziej.  

 

Blok programowy „Jedzenie” 

• Moja restauracja w Indiach – emisja od soboty 22 grudnia do poniedziałku 24 grudnia 

od godz. 11:00 

Sarah Todd, modelka i zapalona kucharka, porzuca swoje wygodne, stylowe życie w Melbourne, 

by przenieść się do indyjskiego Goa i zmierzyć z wyzwaniem otwarcia i prowadzenia restauracji 

na aż 400 osób. Jednak w przemyśle, w którym statystycznie jedynie jednej na trzy restauracje 

udaje się przetrwać, nowo otwarte miejsce musi być nietypowe i przyciągać swoją magią. 

Lokalizacja na klifach nad najbardziej ekskluzywną plażą w rejonie Goa sprawiła, że jeszcze przed 

otwarciem oczekiwania ludzi względem restauracji były ogromne. Sarah ma niewiele czasu, by 

nabrać doświadczenia w indyjskiej gastronomii oraz by jak najwięcej nauczyć się o prowadzeniu 

własnego biznesu.  

 



 
 

• Kulinarne wyzwania – emisja od soboty 22 grudnia do czwartku 27 grudnia o godz. 

12:00 

Kilka tysięcy wymagających gości, największe imprezy, luksusowe hotele, miejsca, w których 

przewijają się tłumy głodnych ludzi. Poznajcie największe kuchnie, najsprawniejszych kucharzy i 

szefów, którzy dwoją się i troją, by wydać na czas ogromną liczbę dań. Odwiedźcie z nami lokale 

z całego świata i sprawdźcie, który z szefów kuchni najlepiej poradzi sobie ze stojącym przed nim 

ogromnym wyzwaniem, nie tylko kulinarnym, ale i logistycznym. 

• Antypody smaków – emisja od wtorku 25 grudnia do piątku 28 grudnia od godz. 11:00 

Szefowa kuchni i prezenterka telewizyjna Sara La Fountain zagłębi się w piękno Australii, 

ukazując niezwykłe miejsca spoza popularnych szlaków turystycznych. Przemierzając dalekie i 

nieznane terytoria, będzie szukała lokalnych produktów, by następnie w mistrzowski sposób 

zmieszać ze sobą składniki i stworzyć nowe kompozycje smaków, łączące w sobie precyzję, pasję 

i kreatywność. Wszystkie potrawy, jakie przygotuje z tych sezonowych produktów, będą proste 

i oryginalnie zaprezentowane. 

• Megakuchnie – emisja od piątku 28 grudnia do poniedziałku 31 grudnia o godz. 12:00 

Program „Megakuchnie” przeniesie nas w świat smaków Indii. Poznamy największe i najbardziej 

znane kuchnie, w których codziennie przygotowywane są dziesiątki tysięcy posiłków. Zobaczymy 

z bliska między innymi jedną z nowoczesnych kuchni fundacji Akshaya Patra, która dostarcza 

posiłki dla 1,4 mln dzieci w indyjskich szkołach, czy jadłodajnię inspirowaną działalnością XIX-

wiecznego mistyka Sathya Sai Baby. 

• Wietnamski street food – emisja od soboty 29 grudnia do poniedziałku 31 grudnia od 

godz. 11:00 

Wietnamska kuchnia to nie tylko słynna zupa pho, ale dużo więcej smaków i zapachów. 

Oprowadzi nas po nich holenderska modelka Miljuschka Witzenhausen, która obecnie zajmuje 

się swoją nową pasją – gotowaniem. W programie „Wietnamski street food” zabierze nas w 

niezwykłą podróż po bogactwie ulicznych potraw Wietnamu i pokaże, jak niektóre z nich 

przygotować we własnej kuchni. 



 
 

 

Blok programowy „Podróże” 

• Ekskluzywny rejs – emisja od soboty 22 grudnia do czwartku 27 grudnia od godz. 7:00 

Regal Princess to jeden z największych luksusowych wycieczkowców na całym świecie. Seria 

„Ekskluzywny rejs” przeniesie nas na pokład statku płynącego z Kopenhagi do Sankt 

Petersburga. Kiedy 4000 pasażerów korzysta z atrakcji, kamery pokażą, co dzieje się za kulisami 

tego wspaniałego rejsu. Wejdźcie z nami za zamknięte drzwi, gdzie w pocie czoła pracuje liczna 

załoga, dzień i noc dbająca o to, by pasażerowie czuli się komfortowo, a podróż upływała im w 

luksusach. 

• Europa w zasięgu ręki – emisja od soboty 22 grudnia do soboty 29 grudnia od godz. 

9:00 

Zachwycające są nie tylko odległe, nieznane krainy. Jak się okazuje – podobnych wrażeń może 

dostarczyć podróż przez kraje Europy. Na taką wyprawę wybiera się dziennikarka Ashley 

Colburn. Odwiedzi Chorwację, Słowenię, Łotwę i Szwajcarię, a w trakcie swoich wojaży postara 

się poznać historię, architekturę, kulturę i zwyczaje mieszkańców tych krajów. Będzie próbowała 

swoich sił także w narodowych sportach. Pochłonie ją strzelectwo, jazda na skuterze wodnym 

czy żeglowanie. Nie zabraknie też dobrego jedzenia - Ashley zasmakuje miejscowych potraw i 

trunków. 

• Najpiękniejsze plaże świata – emisja od soboty 22 grudnia do czwartku 27 grudnia o 

15:00 

Plaża, biały piasek, słońce, szum fal i bezkresny widok. Można się naprawdę rozmarzyć. I choć 

prawie zawsze plaża wywołuje pozytywne skojarzenia, są takie miejsca na świecie, których 

piękno oszałamia. Najpiękniejsze miejsca wypoczynkowe przemierzymy więc wzdłuż i wszerz, 

by odnaleźć wśród nich prawdziwe perełki. Odwiedzimy kurorty u wybrzeży Meksyku, 

zobaczymy, co do zaoferowania turystom ma Wietnam, będziemy wylegiwać się na plażach 

Malezji, Nowej Kaledonii i wysp na Pacyfiku. Przekonamy się, że bajeczny wypoczynek możliwy 

jest też w Europie – wystarczy wybrać się do Francji. Sprawdzimy dokładnie, na co mogą liczyć 

turyści i czy codzienne życie mieszkańców jest równie piękne jak widoki, które ich otaczają. 



 
 

• Słoneczny rejs – emisja od soboty 22 grudnia do czwartku 27 grudnia o godz. 22:00 

Wraz z Nat Geo People poczujemy iście wakacyjny klimat i wyruszymy w niezwykłą podróż 

ogromnym włoskim wycieczkowcem Costa Diadema. Waży 132 tysiące ton, mierzy 306 metrów, 

jego wysokość odpowiada 20 piętrom, a wszystko po to, by każdy, kto znajdzie się na jednym z 

19 pokładów, mógł poczuć się jak prawdziwy król życia. Baseny, jacuzzi, restauracje, bary, kino, 

teatr, biblioteka, a nawet kasyno – wszystko to mają do dyspozycji turyści, którzy wybiorą się w 

ten wyjątkowy rejs po Morzu Śródziemnym. By odpoczywać mógł ktoś, ktoś inny musi zadbać o 

najmniejsze nawet szczegóły podróży. Na straży komfortu i rozrywki stoi armia 1300 

pracowników załogi, którzy całą dobę dbają o to, by podróżni mieli zapewnione wszystko, o czym 

tylko zamarzą. Ich zadaniem jest sprawienie, by goście od wejścia na pokład czuli, że to wakacje 

ich życia. 

• Krótki wypad – emisja od soboty 22 grudnia do niedzieli 30 grudnia od godz. 6:00 

„Krótki wypad” to seria podróżnicza, w której dwójka prowadzących – Joe Lindsay oraz Aoibhinn 

Ni Shuilleabhain – prezentuje miejsca idealne na wakacyjny wypoczynek. Zawitają m.in. do USA, 

Portugalii, Turcji czy Maroka i pokażą największe atrakcje turystyczne. Prowadzący wybiorą się 

również do Krakowa, by zaprezentować widzom skarby miasta - Rynek Główny, Sukiennice, 

Bazylikę Mariacką oraz Wawel. Będą robić zakupy w Hali Targowej, przemierzać miasto 

rowerem, dotrą m.in. do krakowskiego getta i fabryki Schindlera, a na koniec spróbują 

tradycyjnych polskich pierogów. 

• Największy statek pasażerski – emisja w niedzielę 23 grudnia o godz. 14:00 

Przed nami MS Freedom of the Seas. To wyjątkowy wycieczkowiec, przy budowie którego 

wykorzystano najnowsze technologie. To już nie tylko statek z basenami, restauracjami, strefami 

zabaw i wypoczynku. To propozycja dla najbardziej wymagających pasażerów. Na pokładzie tego 

cudeńka znajduje się strefa do surfowania z generatorem fal, ścianka wspinaczkowa, strefa 

sportowa, ring bokserski, a nawet lodowisko. Zapraszamy na pokład MS Freedom of the Seas, 

jednostki która w czerwcu 2006 roku wyruszyła w dziewiczy rejs. 

 

 



 
 

Świąteczne megamaratony - emisja od soboty 22 grudnia do wtorku 1 stycznia przez cały 

dzień  

 

 

# # # 

 
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. 
 

 

KONTAKT:  
 
Izabella Siurdyna 
PR Manager 
FOX Networks Group 
tel.(+48 22) 378 27 94, tel. kom. 
+48 697 222 296 
email: izabella.siurdyna@fox.com 

 
Olga Kobus 
NBS Communications 
tel. +48 519 856 375 
email: okobus@nbs.com.pl 
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