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OLŚNIEWAJĄCA AMERYKA 
America The Beautiful: America’s Wild Frontier 

Premiery w niedziele od 4 lutego o godz. 

18:00  
(5x60 min) 

 

 
 

"Olśniewająca Ameryka" w pięciu godzinnych odcinkach 

pokazuje dziką przyrodę najbliższą sercu Ameryki, gdzie 

legendy Dzikiego Zachodu przeplatają się z opowieściami o 

zwierzętach. Zwiedzimy lasy w dolinie Appalachów, które 

Davy Crocket, amerykański bohater ludowy określany Królem 

Pogranicza, nazywał domem. Nie ominiemy także Badlands w 



 

Południowej Dakocie, gdzie rewolwerowiec Dziki Bill Hickok 

widział swój ostatni zachód słońca.  



 

 
 

 

NAJWIĘKSI MYŚLIWI AFRYKI 
Africa’s Hunters 2 

Premiery w poniedziałki od 5 lutego o godz. 

18:00 
(6x60 min)  

 

 
 

W cyklu sześciu godzinnych filmów Nat Geo Wild prześledzi 

losy najgroźniejszych drapieżników Zambii. Poznamy 

niezwykłą taktykę polowania lwów i zmierzymy się z 

zapierającą dech zwinnością lampartów. Dowiemy się, w jaki 

sposób pożywienie zdobywa hiena i co odróżnia ją pod tym 

względem od likaona. 



 

KOWBOJ Z AUSTRALIJSKIEGO BUSZU 

Outback Wrangler S3 

Premiery w środy od 21 lutego o godz. 18:00 
(2x60 min)  

 

 
 

W dramatycznej scenerii Terytorium Północnego Australii 

populacja słonowodnych krokodyli jest chroniona od ponad 40 

lat. Dlatego właśnie w tych komfortowych warunkach miały 

one szansę urosnąć do naprawdę pokaźnych rozmiarów! Ale im 

większe stają się krokodyle, tym większa jest potrzeba 

ochrony tych wspaniałych drapieżników. W trzecim sezonie 

„Kowboja z australijskiego buszu” Matt Wright i jego 

koledzy Jono i Wilo złapią co najmniej jednego krokodyla-

giganta, by zapewnić mu nowe, bezpieczne schronienie. To 

praca obarczona ogromnym ryzykiem, ale ta trójka 

niebezpieczeństwo ma we krwi. 



 

DZIKA MIŁOŚĆ 
Wild Love 

Premiera w środę 14 lutego o godz. 14:00 
(1x60 min)  

 

 
 

W walentynkowy wieczór na kanale Nat Geo Wild przekonamy 

się, że znalezienie miłości w królestwie zwierząt to 

poważne wyzwanie. Sprawa nie jest tak prosta jak u ludzi – 

nie wystarczy „przesunięcie palcem po smartfonie w prawo” w 

aplikacji randkowej, by znaleźć partnera. Zamiast profilu 

online wypełnionego zgrabnie upozowanymi selfie, samce 

muszą przygotowywać wysublimowane show taneczne, stroić się 

w najbardziej kolorowe kreacje lub prawie walczyć na śmierć 

i życie, aby zdobyć przychylność wybranki. 



 

ARCYTRUDNA MISJA: OBROŃCY ZWIERZĄT 
Mission Critical: Animal Avengers 

Premiera w sobotę 24 lutego o godz. 18:00 
(1x60 min) 

 

 
 
Kiedy fotografowie National Geographic podejmują się 

jakiegoś tematu robią to z prawdziwą pasją i misją. 

Opowiadają historie, które są z jednej strony aktualne, ale 

jednocześnie ponadczasowe. W centrum zainteresowania zawsze 

znajdują się niezwykłe, czasem zagrożone gatunki. Brian 

Skerry uwiecznia ataki rekinów od Hawajów po półwysep Cape 

Cod w stanie Massachusetts. Tim Laman podbija lasy 

deszczowe Borneo, byśmy mieli szansę spotkać się twarzą w 

twarz z orangutanami, a Steve Winter pozwala nam podejść 

niemal na wyciągnięcie ręki do lampartów. Kompilacja 

najlepszych fragmentów serii „Arcytrudna misja” w ciągu 60 



 

minut pokaże, z jakimi wyzwaniami mierzą się fotografowie 

podczas swoich „polowań” z aparatem.   

 

 

 

### 
 

Nat Geo Wild jest wyjątkowym kanałem z rodziny National Geographic, 

prezentującym najlepsze programy poświęcone dzikiej przyrodzie tworzone przy 

współpracy z najlepszymi filmowcami. Od najbardziej odludnych pustyń po 

niezbadane głębie oceanów. Od parków narodowych po małe osiedla i wielkie 

miasta. Dzięki niesamowitym obrazom i fascynującym historiom zabieramy widzów w 

podróże do świata zwierząt. Przyroda nie jest już tematyką niszową. Za sprawą 

zróżnicowanej ramówki, Nat Geo Wild przybliża widzom świat, którego częścią 

jesteśmy. Programy emitowane na kanale przeznaczone są dla całej rodziny, dla 

wszystkich osób, kochających naturę, dziką przyrodę oraz zwierzęta.  

www.natgeotv.com/pl    
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