
 
 

 

Aaaaa!!! „Będziemy mieli dziecko!”. Zobaczcie 

przyszłych rodziców w akcji na kanale Nat Geo People 

 

Miliony Amerykanów na bieżąco relacjonują swoje życie za 

pośrednictwem mediów społecznościowych. Codziennie, nawet kilka 

razy chwytają za swoje telefony i pokazują innym, co robią, gdzie 

są, co ich zaskoczyło, zaciekawiło i zachwyciło. Nic więc 

dziwnego, że szczególnie chętnie robią to w chwilach dla siebie 

niezwykłych. Jakich? Na przykład wtedy, gdy dowiadują się, że… 

zostaną rodzicami. 

 

Będziemy mieli dziecko! – premiery dwóch odcinków od soboty 12 

stycznia od godz. 21:00 na kanale Nat Geo People 

 

Czasem wiadomość o ciąży przychodzi niespodziewanie i potrafi 

zaskoczyć. Test, wizyta u lekarza i wszystko jasne: za kilka 

miesięcy na świat przyjdzie kolejny młody człowiek. 

Kiedy do przyszłych rodziców dociera informacja, że spodziewają 

się dziecka - reakcje są… różne. Jedni nie dowierzają i zadają w 

kółko to samo pytanie, inni się śmieją, krzyczą, jeszcze inni 

skaczą ze szczęścia, niektórzy nawet tańczą. Dzielą się dobrą 

nowiną ze wszystkimi wokół, próbując ich zarazić swoim 

szczęściem. Krąg osób, do których docierają wieści, poszerza się, 

kiedy przyszli rodzice chwytają za telefony. Bohaterom programu 

„Będziemy mieli dziecko!”, oprócz rodziny, przyjaciół i znajomych 

z mediów społecznościowych, w tych niesamowitych chwilach 

towarzyszyć będzie kamera, która uchwyci ten niepowtarzalny 

moment. 

Będziemy z naszymi bohaterami nie tylko wtedy, kiedy dowiadują 

się, że wkrótce zostaną rodzicami, ale również w czasie 

nadchodzących dziewięciu miesięcy. Zobaczymy ten niezwykły moment 

ciąży, kiedy podczas jednego z badań rodzice mogą po raz pierwszy 



 
 

usłyszeć bicie serca swojego dziecka. Równie emocjonujące dla 

wielu par jest określenie, jakiej płci jest potomek. Część 

rodziców czeka na ten moment z niecierpliwością, inni – choć są 

ciekawi -  bywają nawet tak pomysłowi, że organizują specjalne 

przyjęcia, podczas których otwierają kopertę z badaniem lekarskim 

i od razu mogą podzielić się tą nowiną z najbliższymi znajomymi 

i przyjaciółmi. 

W kolejnych miesiącach na przyszłych rodziców czeka sporo 

obowiązków – kupowanie ubranek, wybieranie pierwszej zabawki, 

przygotowanie domu na pojawienie się w nim nowego mieszkańca – 

to tylko część zadań, przy realizacji których towarzyszyć 

będziemy bohaterom serii „Będziemy mieli dziecko!”. Zobaczymy, 

jak poradzą sobie z przygotowaniami do nowej roli i jak bardzo 

pojawienie się nowego członka rodziny zmieni ich dotychczasowe 

życie. Czy dziecko wymusi zmianę planów?  

 

Będziemy mieli dziecko! – premiery dwóch odcinków od soboty 12 

stycznia od godz. 21:00 na kanale Nat Geo People 

 

# # # 

 

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. 
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