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NIEZWYKŁY DR POL 
The Incredible Dr. Pol 7 

Premiery w niedziele od 7 stycznia o godz. 12:00 
(20x60 min) 
 

 

 
Siódmy sezon serii „Niezwykły dr Pol” to jazda bez trzymanki. Będziemy 

obserwatorami przypadków wymagających jak jeszcze nigdy dotąd. Od problemów 

postrzelonego z łuku kota, przez konia potrąconego przez samochód, aż po 

nadzwyczaj otyłą świnię. Liczba pacjentów wciąż rośnie, a lekarze codziennie ofiarują 

im swoją pomoc. Kiedy tego nie robią, mają sporo okazji do świętowania – kolejne 

urodziny, powiększenie rodziny czy wyjątkowe wydarzenie w życiu dr. Pola, który po 

raz 17. otrzymał lokalny tytuł najlepszego weterynarza. To wszystko i więcej w 

kolejnym, inspirującym sezonie serii o niezwykłym dr. Polu.  



 
 

 

Narciarka z krainy kangurów 
The Will To Fly 

Premiera w niedzielę 21 stycznia o godz. 22:00 
(1x60 min) 
 

 

 
Pochodzi z krainy spalonej słońcem - obszaru słynącego z pustyń, plaż i surferów. 

„Narciarka z krainy kangurów” to film dokumentalny o inspirującej historii 

narciarskiej mistrzyni olimpijskiej Lydii Lassili. Będąc już matką, Lydia pragnie obronić 

tytuł mistrzyni olimpijskiej i zapisać się w historii jako pierwsza kobieta, która wykonała 

najbardziej złożone i niebezpieczne skoki akrobatyczne – m.in. potrójne salto na 

nartach. To spełnienie jej marzeń jeszcze z dzieciństwa – kiedy jako mała 

dziewczynka chciała ćwiczyć gimnastykę.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

# # # 
 
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. 

 

www.natgeopeople.pl 
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