


BBC EARTH
BC Earth to kanał skierowany przede wszystkim do rodzin oraz ludzi ciekawych
świata, którzy pragną go w pełni zrozumieć oraz czują się jego nieodłącznym
elementem. Stacja zaprezentuje piękno otaczającego nas wszechświata
i dostarczy niezapomnianych wrażeń. Przybliży widzom przyrodę, poczynając od
najmniejszych stworzeń, kończąc na nieograniczonych przestrzeniach kosmosu.

Widzowie przeżyją z BBC Earth niezwykłe przygody, stawią czoła największym
żywiołom naszej planety, a mając za przewodników najwybitniejszych twórców
i odkrywców, zajrzą też za kulisy największych produkcji przyrodniczych BBC.
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PLANETA DOSKONAŁA
Superprodukcja przyrodnicza BBC przedstawiająca życie na Ziemi w zupełnie nowym
świetle. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii ukazuje odwieczne
siły natury, które umożliwiają harmonijne życie na Ziemi niezliczonych gatunków flory i
fauny. Choć nasza planeta działa jak świetnie naoliwiony mechanizm, ma też swoją ciemną
stronę. Huragany, trzęsienia ziemi oraz wybuchy wulkanów, mogą w mgnieniu oka zmieść z
jej powierzchni wszystkie żyjące na niej istoty. Jednak bez tych niszczycielskich żywiołów
życie na naszej planecie powoli by umierało. Potężne siły kształtują bowiem warunki, dzięki
którym mogą na niej współistnieć niezwykle zróżnicowane ekosystemy.

W pierwszych czterech odcinkach przedstawiono moc wulkanów, światła słonecznego,
pogody i oceanów. Ostatni poświęcony jest ogromnemu wpływowi najnowszej siły natury
na świecie – ludziom – oraz działaniom, które należy przedsięwziąć, by przywrócić na Ziemi
równowagę.



WYSPY
Trzy kultowe wyspy – Madagaskar, Borneo, Hawaje. Każda z nich to zamknięty ekosystem,
odcięty od kontynentu. Wyspy te, bogate w niezwykłe gatunki zwierząt, wyjątkową
przyrodę i niepowtarzalną kulturę, są również jednymi z najbardziej kruchych miejsc na
Ziemi.



JOANNA LUMLEY NA 
JEDWABNYM SZLAKU
Brytyjska aktorka Joanna Lumley (znana m.in. z serialu „Absolutnie fantastyczne”) wybiera
się w podróż z Wenecji do chińskiej granicy. Jej trasa wiedzie dawną drogą handlową
łączącą Chiny z Bliskim Wschodem i Europą. Jedwabny Szlak to okryta sławą trasa
wykorzystywana od III w. p. n. e. do transportu jedwabiu, przypraw, złota oraz wielu innych
drogocennych dóbr. Jej popularność miała spory wpływ na kształt współczesnego świata.
Joanna podziwia przepiękne krajobrazy, podążając śladami dawnych kupców, władców
i zwykłych pielgrzymów, którzy na szlaku spędzili wiele lat, a niejednokrotnie oddali życie.



CHIRURDZY: NA KRAWĘDZI 
ŻYCIA
Program dokumentalny rejestrujący wymagającą pracę na oddziale chirurgicznym
w Szpitalu Królowej Elżbiety w Birmingham. Chirurdzy w dramatycznej walce o ludzkie życie
przekraczają granice własnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Widzowie śledzą
najpoważniejsze zabiegi odbywające się na sali operacyjnej. Chirurg twarzowo-szczękowy
Tim MarZn jest prawdopodobnie pierwszym brytyjskim lekarzem, który operuje kobietę
z wyjątkowo rzadkim schorzeniem.

Przyglądamy się także próbie wykonania bardzo złożonej operacji usunięcia przełyku
i przeszczepienia w jego miejsce żołądka. Śledzimy także proces wycinania trudno
dostępnego nowotworu oraz walkę z czasem podczas akcji ratowania pacjentki
z zagrażającym życiu.



ZNIEWOLENI
Słynny hollywoodzki aktor Samuel L. Jackson wyrusza w podróż szlakiem transatlantyckiego
handlu niewolnikami, by opowiedzieć jego dramatyczną historię. Odwiedza strategiczne
miejsca i szuka wraków statków, które nigdy nie dotarły do celu. Fascynujący program
dokumentalny poruszający ważny temat w historii świata jest także osobistą podróżą
Jacksona w poszukiwaniu tożsamości i historii własnej rodziny.

W każdym z sześciu odcinków dziennikarze dochodzeniowi Simcha Jacobovici i Afua Hirsch
prowadzą historyczne śledztwo.



SEKRETY KOLEI
Wiele najbardziej znanych linii kolejowych na świecie powstało w niespokojnych czasach.
Ich historia nierozerwalnie łączy się z najmroczniejszymi epizodami w dziejach ludzkości.
Wiele fascynujących opowieści zostało jednak zapomnianych, a ta seria ma na celu je
przybliżyć. W sześciu odcinkach przedstawiamy intrygujące dzieje wybranych tras. Linia
kolejowa Harz wykorzystywana była podczas drugiej wojny światowej do transportu tysięcy
przymusowych pracowników z niemieckiego obozu koncentracyjnego Mittelbau Dora.

Z kolei australijska linia kolejowa z Cains do miasteczka Karunda, która powstała w XIX
wieku podczas miejscowej gorączki złota, to jeden z najbardziej ambitnych projektów
inżynieryjnych na świecie.




