Piekło widziane z bliska - „Wojna pod kontrolą” w lutym na kanale National
Geographic
Z tak bliska nie chciałby jej oglądać nikt. Nikt nie chciałby znaleźć się w ogniu walk i czuć na
własnej skórze, czym jest prawdziwa wojna. I choć sceny w serii „Wojna pod kontrolą” zdają
się rozgrywać dosłownie obok, na szczęście widza oddziela od nich ekran telewizora. Ekipa
National Geographic przez dwa lata towarzyszyła z kamerą wojskom walczącym na różnych
frontach globalnych walk z ekstremizmem, by powstała seria dokumentalna „Wojna pod
kontrolą”.
„Wojna pod kontrolą” – premiery w piątki od 9 lutego o godz. 23:00 na kanale National
Geographic.
Stres, strach, śmierć. Emocje, które nie mogą sparaliżować, uciszyć zdrowego rozsądku i dopuścić
do utraty czujności. Walka w warunkach, w których nie zawsze wiadomo, kto jest wrogiem i jakie
zamiary ma człowiek stojący naprzeciw.
Kiedy tak zwane Państwo Islamskie zaczęło rosnąć w siłę, międzynarodowa koalicja podjęła kroki, by
stawić mu czoła i cofnąć rozprzestrzeniającą się we wszystkich kierunkach falę ekstremizmu. Na
froncie znalazły się dziesiątki tysięcy mężczyzn i kobiet, którzy ryzykując własne życie, z pełnym
zaangażowaniem prowadzili walkę z bezwzględnym wrogiem, nieoszczędzającym nikogo.
„Wojna pod kontrolą” to niespotykana produkcja, dzięki której uzyskujemy dostęp do najbardziej
tajemniczych, chronionych, ale również i niebezpiecznych miejsc, gdzie rozgrywa się walka na śmierć
i życie. Walka, której cenę mogą odczuć miliony ludzi na całym świecie.
„Wojna pod kontrolą” – premiery w piątki od 9 lutego o godz. 23:00 na kanale National
Geographic.
Opisy odcinków:
Odcinek 1 – premiera w piątek 9 lutego o godz. 23:00
Mosul, grudzień 2016 roku. Tak zwane Państwo Islamskie przejmuje kontrolę nad irackim Mosulem –
miastem zamieszkiwanym przed prawie 2 miliony ludzi. Ci, którym nie udało się w porę uciec, znaleźli
się w samym środku walk. Do akcji wkraczają już nie tylko siły irackie, ale również wojska

amerykańskie, które są wsparciem z powietrza. Gra toczy się jednak nie tylko o Mosul, ale o
bezpieczeństwo na całym świecie. Stało się jasnym, że kiedy w 2015 roku terroryści zaatakowali w
Paryżu, walka o bezpieczeństwo na dobre przeniosła się również do Europy. Krótko po tym
potwierdziły to wydarzenia w Brukseli i Nicei.
Odcinek 2 – premiera w piątek 16 lutego o godz. 23:00
Walka o Mosul nadal trwa. Choć udało się wyzwolić wschodnią część miasta, starcia nadal toczą się
na zachodzie. Jednym z wyzwań, przed którymi stoją wojska koalicji, jest stabilizacja sytuacji w
regionie, kiedy już uda się pokonać tak zwane Państwo Islamskie. Nie jest to łatwe. Kiedy ludzie są
zdesperowani, za wszelką cenę szukają szans na lepsze życie. Stają się wtedy łatwym celem dla
grup takich jak ISIS, szerzących ekstremistyczną ideologię.
Odcinek 3 – premiera w piątek 23 lutego o godz. 23:00
Liz i Scott za kilka dni wyjeżdżają z domu w podróż, której nie będzie dane przeżyć większości par.
Oboje są amerykańskimi marines: Liz majorem, a Scott podpułkownikiem. Razem wyjeżdżają na
misję do Afganistanu, gdzie ramię w ramię ze swoimi kolegami, będą szkolić afgańską policję i
armię, a także pomagać im w codziennej pracy. Jak przyznają, nigdy nie myśleli, że zostaną wysłani
na misję razem. Czy wspólny wyjazd w strefę zagrożenia to doświadczenie, które spoi związek?

###
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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