To prawdziwe latające centrum dowodzenia i jedna z najbardziej niezwykłych
maszyn na świecie. „Air Force One bez tajemnic” w marcu na kanale National
Geographic
Ten samolot jest niezwykły pod wieloma względami. Wyjątkowa jest nie tylko jego konstrukcja,
ale przede wszystkim przeznaczenie. To pozostające cały czas w gotowości mobilne centrum
dowodzenia dla jednego z najbardziej wpływowych ludzi na świecie – prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Dokument „Air Force One bez tajemnic” pozwala zajrzeć do podniebnej
sypialni prezydenta i pomieszczeń, w których kryją się najpilniej strzeżone na świecie
technologie.
„Air Force One bez tajemnic” – premiera we wtorek 13 marca o godz. 22:00 na kanale National
Geographic.
Air Force One to teoretycznie każdy samolot, na którego pokładzie przebywa amerykański prezydent.
W praktyce od połowy XX wieku, to Boeing 747 w biało-błękitnych barwach, z amerykańską flagą na
ogonie i prezydencką pieczęcią na kadłubie. Ta maszyna musi być gotowa do startu w każdej chwili i
pozwalać prezydentowi wykonywać wszystkie obowiązki tak, jakby był w Białym Domu.
Dzięki temu, że możliwe jest zatankowanie maszyny w powietrzu, może ona zabrać prezydenta w
każde miejsce na świecie. Z kolei dzięki najnowocześniejszej technologii przez cały czas możliwy jest
kontakt z ziemią, co sprawia, że ten samolot to prawdziwe centrum dowodzenia. Prezydent i
pracownicy jego administracji mają do dyspozycji trzy piętra, które w sumie mają nieco ponad 370
metrów kwadratowych. Na pokładzie znajduje się między innymi prezydencki gabinet, pokój
konferencyjny oraz centrum medyczne, które w razie konieczności jest gotowe, by przeprowadzić
operację.
Niezwykła jest również załoga Air Force One. Za sterami tej niezwykłej maszyny siadają tylko najlepsi
piloci z elitarnych amerykańskich jednostek powietrznych. W przygotowanym przez kanał National
Geographic dokumencie będziemy mogli poznać cały personel pokładowy.

Podczas tej pełnej emocji godzinnej podróży, wraz z prezydentem Georgem W. Bushem przeżyjemy
chwile grozy po atakach z 11 września. Będziemy również uczestnikami pierwszego lotu jego
następcy – Baracka Obamy.
„Air Force One bez tajemnic” – premiera we wtorek 13 marca o godz. 22:00 na kanale National
Geographic.
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PROGRAMOWEGO „NIEBYWAŁE SAMOLOTY”, w ramach którego zaplanowano również:
• Rozbiórka gigantów: odrzutowce – emisja we wtorek 13 marca o godz. 21:00
Jest ich kilka milionów. Ważą dziesiątki ton. To części, z których zbudowane są lotnicze bestie. W
dokumencie „Rozbiórka gigantów: odrzutowce” przyjrzymy się im szczegółowo, by zrozumieć, jak
działają, za co odpowiadają i jak istotne jest, by wszystko funkcjonowało bez zarzutu, kiedy maszyna
wzbija się tysiące metrów nad ziemię.
• Giganty w powietrzu – emisja we wtorek 13 marca o godz. 23:00
Czołg, helikopter, samolot, samochód bojowy, wagon kolejowy, a nawet słoń czy nosorożec – choć w
pierwszej chwili ciężko to sobie wyobrazić – są przewożone transportem lotniczym. Wszystko dzięki
gigantycznym samolotom, które są w stanie przewieźć ładunki ważące kilkadziesiąt ton. Jak to
możliwe, że takie kolosy są w stanie wzbić się w niebo? Odpowiedź na to pytanie przybliży dokument
„Giganty w powietrzu”.

###
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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