
 
 
                

Czy igrzyska przyniosły olimpijski spokój w Korei Północnej? Program specjalny 
“Igrzyska w cieniu reżimu” w lutym na kanale National Geographic  

 

Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu są wyjątkowe pod wieloma względami, ale ich lokalizacja 
jest chyba punktem najbardziej przykuwającym uwagę. Zaledwie 80 km od sportowych aren 

znajduje się strefa zdemilitaryzowana, która oddziela Koreę Południową od Północnej. W 
pierwszych dniach zimowej olimpiady w Pjongczangu ekipa National Geographic odwiedziła z 

kamerą Półwysep Koreański, by odpowiedzieć na pytanie, jak wielkie igrzyska wpływają na 
stosunki Korei Północnej ze światem. Premiera dokumentu “Igrzyska w cieniu reżimu” w 

sobotę 24 lutego  o godzinie 21.00 na kanale National Geographic.   

 
Program specjalny “Igrzyska w cieniu reżimu” przedstawia narastające napięcie na linii Korea Północna - Stany 
Zjednoczone oraz wpływ tak wielkich sportowych wydarzeń, jak igrzyska olimpijskie, na globalną sytuację 
geopolityczną. Korea Północna zbojkotowała w 1988 roku letnią olimpiadę w Seulu, a później zaszokowała cały 
świat, oświadczając, że weźmie udział w kolejnych igrzyskach w 2018 roku rozrywanych w Korei Południowej.  
Kiedy najwięksi sportowcy świata walczą o medale w Pjongczangu, National Geographic przygląda się sąsiedniemu 
krajowi, który nieustannie skupia na sobie uwagę międzynarodowych obserwatorów. Poznamy kulisy politycznych 
intryg, niezliczonych gróźb wykorzystania broni nuklearnej oraz kruchej równowagi na Półwyspie, której 
zaburzenie może doprowadzić do nieobliczalnego w skutkach konfliktu. 
 
Dokument National Geographic ukaże materiały nagrane na gorąco w czasie trwania olimpiady, a także zdjęcia 
archiwalne, komentarze ekspertów oraz państwowych dostojników. Wybierzemy się w podróż do Korei 
Północnej, aby przedstawić historię kontrowersji dotyczących udziału Korei Północnej w zimowych igrzyskach 
olimpijskich.  
 
- Uwaga całego świata będzie skupiać się na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pjongczang 2018, gdzie 
reprezentacje Korei Południowej i Północnej wystąpią pod jedną flagą. Jest to doskonały moment, żeby 
przedstawić widzom historię udziału Korei Północnej w olimpiadach - mówi Tim Pastore, prezes ds. własnych 
produkcji National Geographic. – Jesteśmy wiarygodnym narratorem tej historii, bo od lat tworzymy programy, 
które podejmują aktualne tematy. Doskonałym tego przykładem jest seria dokumentalna “Wojna pod kontrolą” 
będąca kameralnym i wnikliwym zapisem walki z krwawym ekstremizmem - dodaje. 
 
Gospodarzem programu specjalnego, który jest kontynuacją popularnej serii “Za kulisami: Korea Północna z 
ukrycia”, będzie korespondent stacji ABC News, Bob Woodruff. Podczas pracy nad programem po raz dziewiąty 
odwiedził Półwysep Koreański, by omówić bieżące wydarzenia w szerszym kontekście i wyjaśnić jak igrzyska 
olimpijskie wpisują się w aktualną sytuację polityczną w regionie. 
 
  
- Jestem fanem stacji National Geographic i muszę przyznać, że od wielu lat z zaciekawieniem oglądam jej odważne 
i nieszablonowe programy. Dlatego właśnie bardzo cieszę się, że będę mógł na bieżąco relacjonować wydarzenia 
w Pjongczangu - podkreśla Woodruff. - Udział w igrzyskach sportowców z Korei Północnej oraz niedawne gesty 

http://www.natgeotv.com/


solidarności z Koreą Południową są przełomowymi wydarzeniami w historii tego regionu. Bardzo chciałbym osadzić 
je w szerszym kontekście - dodaje.  
 

Producentem programu “Igrzyska w cieniu reżimu” dla stacji National Geographic jest spółka Lincoln Square 
Productions. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Jeanmarie Condon, Ben Newman, Tim Pastore, Kevin 
Tao Mohs i Betsy Forhan.  
 

# # # 
 
O Lincoln Square Productions 
Należąca do stacji ABC News spółka Lincoln Square Productions produkuje oryginalne treści emitowane na kanale 
stacji ABC News, nadawane w telewizjach kablowych i za pośrednictwem cyfrowych kanałów dystrybucji. Jej 
znakiem firmowym są przede wszystkim programy publicystyczne i dokumentalne, takie jak m.in. znane z ramówki 
ABC cykle „What Would You do?”, „In An Instant”, głośny dokument Johna Ridleya o zamieszkach w Los Angeles 
„Let It Fall”, miniserial „Madoff” z Richardem Dreyfusseum w roli głównej, relacja na żywo z ceremonii rozdania 
Oscarów „Oscar’s Opening Ceremony Live From the Red Carpet”, emitowany na kanale Discovery program 
publicystyczny “Barbara Walters Presents” oraz programy dokumentalne realizowane dla współpracujących ze 
spółką stacji PBS, Discovery Communications oraz A & E Networks. 100% udziałów w Lincoln Square Productions 
należy do koncernu American Broadcasting Companies, Inc. Biuro główne firmy mieści się w Nowym Jorku, w 
okolicach Lincoln Square. 

 
O National Geographic Partners LLC 
National Geographic Partners LLC (NGP) to spółka joint venture założona przez Towarzystwo National Geographic 
i wytwórnię 21st Century Fox, która produkuje programy popularnonaukowe, przygodowe i podróżnicze oraz 
zarządza aktywami medialnymi. W portfolio NGP znajdują się międzynarodowe kanały National Geographic 
(National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Mundo, Nat Geo People), należące do National Geographic platformy 
oraz aktywa medialne, w tym magazyny National Geographic, wytwórnia National Geographic Studios, platformy 
cyfrowe i społecznościowe, wydawnictwa (książki, mapy, media dziecięce).  Dodatkowa działalność obejmuje 
turystykę, centra rozrywki, sprzedaż archiwów, katalogów, licencji oraz e-commerce. Od 18 lat rozwój wiedzy i 
lepsze poznanie otaczającego nas świata jest misją Towarzystwa National Geographic, które wciąż zgłębia nowe 
tematy, przesuwa granice i poszerza horyzonty swoich widzów i czytelników, docierając każdego miesiąca do 
ponad 730 milionów ludzi z 172 krajów świata z treściami dostępnymi w 43 wersjach językowych.  NGP przekazuje 
27 procent zysków Towarzystwu National Geographic, które jest organizacją pożytku publicznego, aby finansować 
badania naukowe, nowe odkrycia, projekty dot. ochrony środowiska i edukacji. Więcej informacji na ten temat 
znajduje się na stronach  natgeotv.com i nationalgeographic.com. 
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