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Sir David odwiedził 
siedlisko rzadkiego 

gatunku goryli górskich 
w 1979 r.

Słynny brytyjski prezenter 
przyrodniczy!

Obecnie Sir David jest już po 
90-ce, ale nadal podróżuje 

po świecie i pracuje jako 
narrator inspirujących 
programów, takich jak 
Błękitna planeta II i 
Nasza planeta. Zmieniają 
one podejście widzów 

do zmian klimatycznych, 
zanieczyszczenia plastikiem 

oraz innych ważnych kwestii 
związanych ze środowiskiem. Jest też autorem 
kilku książek oraz prelegentem podczas 
wydarzeń organizowanych na całym świecie!

Czy wiesz, że…
• Jak wielu Brytyjczyków w tamtym czasie, 

sir David nie miał telewizora, kiedy zaczął 
pracę w BBC. Co więcej, widział w życiu 
zaledwie jeden program telewizyjny!

• Chociaż podróżował łodziami, samolotami, 
pociągami i konno, nie ma samochodu, bo 
nigdy nie zdał egzaminu na prawo jazdy.

• Fascynują go wszystkie stworzenia, ale 
szczury go przerażają!

CIEKAWOSTKA
Co niezwykłe, Sir David jest 
jedyną osobą, która wygrała 
nagrodę BAFTA (nagrody 

przyznawane przez Brytyjską 
Akademię Sztuk Filmowych i 
Telewizyjnych) za programy 

czarno-białe, kolorowe, 
HD i 3D!

Uczy dzieci o 
kapibarach 
od 1956 r.!

CIEKAWOSTKA
Jak łatwo sobie 

wyobrazić, sir David 
uwielbia zwierzęta. Dwa 

z jego ulubionych to 
pławikonik australijski 

(blisko spokrewniony z 
konikiem morskim) 

oraz małpy.
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Sir David Attenborough urodził się w 
Londynie w Anglii 8 maja 1926 r. Od 
najmłodszych lat fascynowała go natura, 
dlatego studiował nauki przyrodnicze 
na Uniwersytecie Cambridge, a później 
rozpoczął pracę w British Broadcasting 
Corporation (BBC) w 1952 r.

Pierwszy program, w którym był prezenterem 
i narratorem, to Zoo Quest wyemitowany po 
raz pierwszy w 1954 r. Był to najbardziej 
ambitny przyrodniczy film dokumentalny 
w historii  – i okazał się bardzo popularny! 
Sir David pracował później jako kontroler 
kanału Channel 2 BBC, a następnie rzucił tę 
pracę, aby zostać scenarzystą i narratorem 
przełomowego programu Życie. Ta 
nagradzana seria filmów dokumentalnych, 
emitowana oryginalnie w latach 1979–2008, 
pokazała milionom widzów nigdy wcześniej 
niewidzianą dziką przyrodę ze wszystkich 
zakątków świata.

Bohater planety!
Sir David Attenborough Ludzie i planeta


