
 

 

 
 

 

Kto siedzi za sterami samolotu? 

„Kokpit bez tajemnic” w grudniu na kanale National Geographic 

 

W serii dokumentalnej „Kokpit bez tajemnic” znajdziemy się w jednym z najbardziej 

tajemniczych miejsc w samolocie. Przejdziemy przez drzwi pomieszczenia, do którego 

dostęp mają tylko wybrani. Usiądziemy za sterami z najmłodszymi adeptami sztuki lotniczej. 

Czy pierwszy lot okaże się równie stresujący dla pilotów, jak i pasażerów? 

 

„Kokpit bez tajemnic” – premiery w poniedziałki od 4 grudnia o godz. 22:00 na National 

Geographic.  

 

Linie lotnicze na całym świecie zatrudniają setki tysięcy pilotów. Samolot to coraz częściej 

wybierany środek transportu dlatego szacuje się, że w najbliższym dziesięcioleciu potrzebnych 

będzie prawie drugie tyle pilotów. Tylko w samej Europie zatrudnienie w tym zawodzie znajdzie 50 

tysięcy osób. Coraz większy udział w rynku zdobywają tanie linie lotnicze, które co roku potrzebują 

setek nowych pilotów. Sposób na to znalazły linie EasyJet, które same szkolą młodych ludzi, by 

mogli zasiąść za sterami ich samolotów.  

 

Seria „Kokpit bez tajemnic” pokazuje jak piloci EasyJet przygotowywani są do wykonywania 

zawodu, z jakimi trudnościami muszą się zmierzyć oraz jakie umiejętności zdobyć, by móc 

bezpiecznie przewozić pasażerów. Odwiedzimy ich z kamerą podczas zajęć teoretycznych i 

praktycznych. Pokażemy jak ćwiczą swoje umiejętności na symulatorach i jak sprawdzają się, kiedy 

po raz pierwszy zasiadają za sterami ogromnych Airbusów. Czy czują się pewnie? Czy pasażerowie 

są bezpieczni? Czy wiesz, kto siedzi za sterami samolotu, którym podróżujesz?  

  

„Kokpit bez tajemnic” – premiery w poniedziałki od 4 grudnia o godz. 22:00 na National 

Geographic.  

 

Opisy odcinków:  

 
Odcinek 1 – premiera w poniedziałek 4 grudnia o godz. 22:00 



 

 

 

Lotnisko w Manchesterze – poznamy tu Corneliusa, który dopiero co ukończył warte 120 tysięcy 

funtów szkolenie i po raz pierwszy usiądzie za sterami prawdziwego Airbusa. Jest on dobrze 

przygotowany do samodzielnego pilotowania samolotu, jednak przed prawdziwym lotem musi 

zetknąć się z szeregiem nowych dla niego procedur, jak np. odprawa załogi. Pasażerowie, którzy za 

chwilę odlecą do Hamburga nie wiedzą, że za sterami maszyny siedzi świeżo upieczony 26-letni 

pilot. Czy podróż przebiegnie bez komplikacji? Jakim wyzwaniom będzie musiał stawić czoła młody 

pilot? 

 

Odcinek 2 – premiera w poniedziałek 11 grudnia o godz. 22:00 

Kapitan Zoe Ebury kiedyś była pilotem linii British Airways – dziś siedzi za sterem maszyny EasyJet. 

Zoe jest jedną z 450 kobiet na całym świecie w randze kapitana samolotu, na co ciężko pracowała 7 

lat. Obok niej za sterami zasiądzie pierwsza oficer Steph Harris, która dołączyła do EasyJet jako 

kadet 4 lata temu. To niezwykły widok, zważywszy, że 97% wszystkich pilotów to mężczyźni. 

Zmierzymy się ze stereotypem zawodu pilota. Jak wyobrażamy sobie przedstawicieli tego zawodu? 

Czy naprawdę są to głównie starsi mężczyźni? Czy kobieta w samolocie kojarzy nam się wyłącznie 

ze stewardessą? 

 

Odcinek 3 – premiera w poniedziałek 18 grudnia o godz. 22:00 

Adrian przez 12 lat był kierowcą ogromnych ciężarówek. Teraz steruje maszyną 3 razy dłuższą i 50 

ton cięższą. Dowiemy się, skąd wzięła się u niego pasja do lotnictwa. Poznamy również osoby, 

które wyjątkowo boją się latania. Będziemy świadkami strachu, który jest tak ogromny, że potrafi 

sparaliżować i nie pozwala spokojnie zasiąść w fotelu. Jak zareaguje kapitan i załoga? Dlaczego 

boimy się latać i czy w ogóle jest się czego bać? 

 

 

 

 

 

### 

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.  

 

http://www.natgeotv.com/pl
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