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W Nowy Rok kanał National Geographic wchodzi z mnóstwem nowych 

produkcji. Przeniesiemy się w przeszłość, choć będą to czasy, 

które wielu widzów doskonale pamięta. Nowy serial fabularno-

dokumentalny „Internetowy boom” pokaże nam, jak powstawała 

słynna Dolina Krzemowa i jak rosła bańka internetowa, która w 

końcu musiała pęknąć. Z kolei m.in. o powstaniu internetu opowie 

seria „1989 – globalna rewolucja”. Pokaże ona także inne 

przełomowe wydarzenia, które miały miejsce 30 lat temu, a wśród 

nich upadek komunizmu w Polsce. 

Będziemy też świadkami niezwykłych wydarzeń, które zobaczymy od 

wewnątrz. W programie „Krwawa szkoła” przeżyjemy wojenną misję, 

oglądając ją oczami żołnierzy. Dokument „Tajemnice Secret 

Service” pozwoli nam z kolei wziąć udział w misjach specjalnych 

Tajnej Służby Stanów Zjednoczonych. Za sprawą dokumentu „Syria: 

reżim Asadów” znajdziemy się w samym sercu Syrii i spojrzymy na 

ręce Baszara Al-Assada, który prowadzi bezwzględną politykę 

wewnętrzną i międzynarodową. 

W styczniu czeka nas także mocna dawka wrażeń z seriami 

„Plemienna szkoła przetrwania” i „Plemienna szkoła przetrwania: 

ryzykowna gra”. Instruktor survivalu Hazen Audel zabierze nas w 

rejony, z których przeciętni turyści nie uszliby z życiem. On 

jednak nauczy się technik przetrwania od lokalnej ludności. 

Seria „Szaleństwo na pokładzie” pozwoli nam z kolei uczestniczyć 

w najbardziej niebezpiecznych, dramatycznych i wzruszających 

momentach na pokładach samolotów. 



 
 

A skoro o pokładach mowa, zagłębimy się w historię historycznego 

rejsu Titanica i sprawdzimy dokładnie, co skrywa wrak leżący na 

dnie Atlantyku. 



 
 

KATASTROFA W PRZESTWORZACH  
AIR CRASH INVESTIGATION 18  

Premiery w poniedziałki od 28 stycznia o godz. 

21:00  
(10x60 min) 

 

 
 

Był 28 listopada 2016 roku. Samolot z brazylijską drużyną 

piłkarską Chapecoense miał wkrótce lądować na lotnisku w 

Kolumbii. Niestety nigdy nie doleciał na miejsce, a w 

katastrofie życie straciło 71 osób. Dlaczego maszyna rozbiła się 

kilkanaście kilometrów od lotniska? Śledczy będą starać się 

rozwikłać tę zagadkę. Rozwiązanie każdej z przyczyn katastrof 

lotniczych sprawia, że latanie staje się bezpieczniejsze, a 

życie milionów pasażerów, którzy codziennie wsiadają do 

samolotów jest lepiej chronione.   

Zobaczcie, jak katastrofy w przestworzach zmieniają lotnictwo.  



 
 

SZALEŃSTWO NA POKŁADZIE 

Crazy On A Plane (Aka Cabin Fever) 

Premiery w poniedziałki od 14 stycznia o godz. 

22:00 
(6x60 min) 

 

 
 
Lotniska i samoloty są obecnie zatłoczone bardziej niż 

kiedykolwiek wcześniej. Seria „Szaleństwo na pokładzie” to 

najbardziej spektakularne, dramatyczne i wzruszające sytuacje, 

nagrane zarówno na pokładach, jak i podczas odprawy. Rozmawiamy 

z pasażerami, którzy uczestniczyli w niezwykłych wydarzeniach –  

od oświadczyn, przez kłótnie i szokujące bójki. Stajemy się 

naocznymi świadkami kryzysowych momentów w samolotach i 

uczestnikami lotów z poważnymi turbulencjami lub problemami 

technicznmi.  Wszystko to, by zobaczyć, jak ludzie zachowują się 

w nietypowych momentach – zarówno tych niebezpiecznych, jak i 

wywołujących łzy szczęścia. 

 



 
 

1989 – GLOBALNA REWOLUCJA  
1989: The Year That Made The Modern World 

Premiery we wtorki od 15 stycznia o godz. 21:00  
(6x60 min) 

 

 

W sześcioczęściowej miniserii przypomnimy sobie najbardziej 

przełomowe wydarzenia z 1989 roku, które ukształtowały 

nowoczesny świat. Poznamy ogromny wpływ wydarzeń sprzed 30 lat 

na naszą teraźniejszość. Od końca Zimnej Wojny i przełomowych 

wydarzeń m.in. w Polsce, przez intensyfikację tabloidowej 

kultury informacyjnej, po narodziny internetu i początek 

rozbuchanej monetyzacji przemysłu medialnego.  

Prawdopodobnie gdyby nawet tylko jedno z tych wydarzeń miało 

miejsce w 1989 r., byłby on uznawany za rok przełomowy. Ale to 

tylko drobny ułamek z tego, co działo się wtedy na świecie. 

 



 
 

INTERNETOWY BOOM 
Valley Of The Boom 

Premiery dwóch odcinków we wtorki od 15 stycznia 

o godz. 22:00 
(6x60 min) 

 

 

Serial „Internetowy boom” to podróż w czasie od zmieniających 

losy świata narodzin Doliny Krzemowej do pęknięcia bańki 

internetowej w 2001 roku. Przez te pełne dynamicznych zwrotów 

akcji czasy przeprowadzą nas niesamowici bohaterowie, którzy 

doświadczyli wzlotu, upadku i odrodzenia technologii, którą dziś 

znamy. Serial został zrealizowany w nowym, hybrydowym formacie. 

Twórcy połączyli techniki narracyjne i wywiady z prawdziwymi 

bohaterami rewolucji technologicznej oraz ekspertami. Widzowie 

poznają burzliwą historię trzech różnych firm, których 

założyciele chcieli zmienić świat dzięki rozwojowi internetu. 

Zanim pojawił się Google, to Netscape stworzył pierwszą 

komercyjną przeglądarkę internetową i stanął do "wojny" z 



 
 

Microsoftem. Z kolei theglobe.com było dynamicznie rozwijającą 

się witryną społecznościową zbudowaną przez marzycieli z kampusu 

uczelnianego na wiele lat przed powstaniem Facebooka. Poznamy 

też historię błyskawicznej kariery i bolesnego upadku pewnego 

naciągacza, który uciekając przed FBI rozpoczął życie na nowo w 

Dolinie Krzemowej. Tam założył serwis streamingowy Pixelon, 

który oferował filmy podobnie jak dzisiaj YouTube.  



 
 

PLEMIENNA SZKOŁA PRZETRWANIA 
Primal Survivor 4  

Premiery w środy od 2 stycznia o godz. 23:00 
(3x60 min) 

 

 

 

Hazen Audel, instruktor survivalu i przewodnik po dzikich 

terenach, podróżuje do najbardziej ekstremalnych miejsc na 

świecie, aby podjąć samodzielne wyzwania, które doprowadzą go na 

granice jego wiedzy, wytrzymałości i umiejętności. Będzie 

próbował przetrwać w gęstej dżungli Gujany, na spieczonej 

słońcem równinie kenijskiej i przy aktywnym wulkanie na wyspach 

Vanuatu na Pacyfiku. Aby odnieść sukces, będzie musiał zaufać 

starożytnym technikom tubylców, którzy żyli w tych środowiskach 

od tysięcy lat. 



 
 

PLEMIENNA SZKOŁA PRZETRWANIA: RYZYKOWNA GRA 
Primal Survivor: Most Extreme (Comp) 

Premiery w środy od 30 stycznia o godz. 23:00 
(6x60 min) 

 
 

Ekspert w dziedzinie sztuki przetrwania Hazen Audel bada, jak 

członkowie różnych plemion walczą o przeżycie na 

najtrudniejszych terytoriach – w dżunglach, górach, lasach, na 

pustyniach i dalekich wyspach. Program „Plemienna szkoła 

przetrwania: ryzykowna gra” zawiera najlepsze i najbardziej 

ekscytujące przygody Hazena, który pokaże nam, jak różne kultury 

przetrwały próbę czasu i w jaki sposób okiełznały najbardziej 

ekstremalne środowiska na planecie. 



 
 

WIELKIE KONSTRUCJE III RZESZY: WOJNA Z AMERYKĄ 
Nazi Megastructures: America's War  

Premiery w piątki od 18 stycznia o godz. 21:00 
(6x60 min) 

 

 
 

Historia najważniejszych bitew Amerykanów przeciwko Niemcom i 

Japończykom podczas II wojny światowej. Seria analizuje wojskowy 

sposób myślenia, pionierskie taktyki i najnowocześniejsze 

technologie stosowane przez obie strony. Pozostałości 

wytrzymałych wojskowych konstrukcji defensywnych i zapomnianych 

reliktów wojny odkrywane są podczas ekspedycji ekspertów od plaż 

wysp Pacyfiku po pola bitew w północnej Europie. 



 
 

KRWAWA SZKOŁA 
My Fighting Season 

Premiery w piątki od 18 stycznia o godz. 23:00 
(6x60 min) 

 

 
 

Ta 6-odcinkowa seria pozwala amerykańskim żołnierzom pokazać 

wyjątkowe zdjęcia z misji i opowiedzieć historie o wojnie, z 

wykorzystaniem nigdy wcześniej niepublikowanych materiałów z 

walk. Widzowie będą mogli przekonać się, jak wygląda prawdziwe 

życie w okopach. 



 
 

SYRIA: REŻIM ASADÓW 
Inside Syria’s Deadly Dynasty 

Premiera w sobotę 12 stycznia o godz. 21:00 
(1x120 min) 

 

 
 

“Syria: reżim Asadów” to niezwykły dokument, pokazujący 

szokujący obraz panowania klanu Assadów w Syrii. Dowiemy się z 

niego między innymi, jak obecny przywódca kraju - Baszszar al-

Asad przeszedł przemianę ze skromnego okulisty w potwora, 

którego bezwzględna polityka zmusiła miliony ludzi do 

opuszczenia ojczyzny w poszukiwaniu bezpiecznego życia. Co 

sprawiło, że ten wykształcony i światły człowiek dopuścił się 

okrutnych ataków na ludność swojego kraju, nie oszczędzając 

cierpień nawet malutkim dzieciom. 

 



 
 

W ramach bloku, oprócz dokumentu „Syria: reżim Asadów” 

zaplanowano również emisję, znanego już widzom kanału National 

Gegraphic, dokumentu „Syria: piekło na ziemi” 

▪ Syria: piekło na ziemi – emisja w sobotę 12 stycznia o 

godz. 23:00 

Sebastian Junger analizuje upadek Syrii zarówno przez 

pryzmat osobistych doświadczeń, jak i w szerszym kontekście 

geopolitycznym. 



 
 

TAJEMNICE SECRET SERVICE 
US Secret Service: On the front line 

Premiera w sobotę 19 stycznia o godz. 21:00 
(1x120 min) 

 

 
 

Niezwykły dokument „Tajemnice Secret Service” prezentuje kulisy 

trudnej i emocjonującej pracy agentów Secret Service, czyli 

Tajnej Służby Stanów Zjednoczonych. Dzięki ekipie kanału 

National Geographic poznamy kulisy ochrony amerykańskiego 

prezydenta i mechanizmy działania agencji, która prowadzi grę o 

najwyższą stawkę. Poznamy szczegóły dotyczące akcji zakończonych 

sukcesem i zobaczymy wydarzenia, podczas których życie 

amerykańskiej głowy państwa było poważnie zagrożone. Zrozumiemy 

też jak ważnymi sprawami zajmuje się na co dzień agencja. 

Tego samego dnia w ramach bloku programowego poświęconego tajnym 

amerykańskim służbom, wyemitowany zostanie również dokument 

„Mroczne sekrety CIA”. 

 



 
 

• Mroczne sekrety CIA – emisja w sobotę 19 stycznia o 

godzinie 23:00 

To jeden z ciemnych sekretów Zimnej Wojny – przedstawiamy 

przerażający opis działań CIA zmierzających do poddania 

nieświadomych członków społeczeństwa działaniu broni 

biologicznej, halucynogennych leków i technik psychologicznych, 

mających na celu kontrolowanie umysłu. 



 
 

WYPRAWA NA DNO: SEKRETY TITANICA 
Drain The Titanic: A Ship Reborn 

Premiera w sobotę 26 stycznia o godz. 21:00 
(1x60 min) 

 

 

National Geographic wirtualnie pozbywa się wody z miejsca 

zatopienia Titanica, odsłaniając spektakularne obrazy 

ostatecznego miejsca spoczynku tego najbardziej 

charakterystycznego z wraków statków. Zobaczymy więc wrak 

spoczywający na dnie i wraz z badaczami będziemy penetrować jego 

wnętrze, rewidując naszą dotychczasową wiedzę o wielkiej 

katastrofie, która rozbudza wyobraźnię nie tylko poszukiwaczy 

wraków. 



 
 

ZAGINIONE SKARBY TITANICA 
Save The Titanic: Treasures Of The Deep 

Premiera w sobotę 26 stycznia o godz. 22:00 
(1x60 min) 

 

 
 
Kiedy wyruszał w swój dziewiczy rejs, był nowoczesny i 

ekskluzywny. Jego dalszą historię zna chyba każdy, a od lat wrak 

przyciąga uwagę badaczy i naukowców, którzy chcą odtworzyć 

ostatnie minuty statku i jego załogi. Spoczywający na dnie 

statek rozpala również ciekawość poszukiwaczy skarbów, którzy 

upatrują na dnie oceanu ogromnych łupów. Badacze odkryją przed 

nami, co tak naprawdę spoczywa na dnie Atlantyku. 

 

W ramach cyklu programów dotyczących niezwykłej historii 

“niezatapialnego” statku, wyemitowany zostanie również document 

“Titanic: 20 lat później”. 

 

"Titanic": 20 lat później – emisja w sobotę 26 stycznia o godz. 

23:00 



 
 

20 lat po premierze "Titanica" James Cameron powraca do swojego 

filmu. Nowoczesna technologia pomaga mu na nowo zaanalizować 

wybrane sceny. 

 

 

 

 

 

 

 

### 
 

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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