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Nowy bohater Cartoon Network – Craig – zaprasza dzieci do 

zabawy na świeżym powietrzu 

 

Siła dziecięcej wyobraźni, zabawa w otoczeniu przyrody, przyjaźń i niesamowite przygody – tak wygląda 

świat w nowej kreskówce „Craig znad potoku”, która 15 października pojawi się na antenie Cartoon 

Network. Stacja chce zachęcić dzieci do spędzania czasu na zewnątrz, ale też uświadomić najmłodszym 

potrzebę dbania o środowisko. Właśnie dlatego została partnerem jubileuszowej, 25. edycji akcji  

„Sprzątanie świata - Polska”.  

 

15 października na antenie Cartoon Network pojawi się nowy bohater – Craig. Chłopiec razem ze swoimi 

przyjaciółmi każdą wolną chwilę spędza w swojej leśnej bazie nad potokiem. To właśnie tam przeżywa 

najbardziej niesamowite przygody, wspina się na drzewa, buduje szałasy i pływa na tratwie. Zielona okolica 

to dla niego najbardziej wyjątkowe miejsce na Ziemi. Główny bohater i jego ekipa, używając swojej 

wyobraźni, zmieniają przedmioty codziennego użytku w magiczne atrybuty i sprawiają, że ich leśna baza 

staje się prawdziwym królestwem.  

Serial to inspiracja dla dzieci do tego, jak pomysłowo można spędzać czas poza domem. Przy tej okazji 

Cartoon Network chce też przypomnieć najmłodszym, że aby dobrze bawić się na świeżym powietrzu, 

trzeba każdego dnia dbać o środowisko. Właśnie dlatego stacja została partnerem jubileuszowej, 25. edycji 
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„Sprzątania świata - Polska”, która w tym roku odbędzie się w dniach 21-23 września. Fundacja Nasza 

Ziemia, organizator akcji, przygotowała też konkurs dla szkół, dotyczący selektywnej zbiórki odpadów. 

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie www.naszaziemia.pl. Prace konkursowe można zgłaszać do dnia 

premiery serialu „Craig znad potoku” w Cartoon Network, czyli do 15 października.   

 

 

 

 

 

O Cartoon Network EMEA 

Cartoon Network to kanał dla dzieci wypełniony ekscytującą mieszanką komedii i przygody. Seriale z ramówki stacji nawiązują do 
uniwersalnych motywów humoru, przyjaźni, wyobraźni, akcji oraz przygody. Główną grupą docelową stacji są chłopcy i dziewczynki 
w wieku 6-12 lat. Angażujące i uznane na całym świecie produkcje Cartoon Network mają zachęcać dzieci do bycia sobą. Ramówka 
kanału obejmuje takie seriale komediowe jak: „Niesamowity świat Gumballa”, „Pora na przygodę”, „Zwyczajny serial”, „Clarence”, 
„Steven Universe” i „Wujcio Dobra Rada”, a także animowane seriale przygodowe: „Atomówki”, „Ben 10” i „Młodzi Tytani: Akcja!”  

Cartoon Network jest dostępny w 20 językach w ponad 174 milionach domów w 111 krajach. Z produkowanych przez kanał treści 
można również skorzystać dzięki wielokrotnie nagradzanej strony internetowej, a także poprzez gry, wideo na żądanie, urządzenia 
mobilne i szeroki wachlarz artykułów licencyjnych. Właścicielem marki Cartoon Network jest Turner, firma należąca do 
WarnerMedia.  

O Turner International 

Turner International odpowiada za takie czołowe marki jak CNN, TNT, Cartoon Network i TCM, jak również inne kanały oraz 

działalność nadawcy w Ameryce Łacińskiej, Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce i regionie Azji i Pacyfiku. Nadaje kanały płatnej i 

darmowej telewizji, jak również dostarcza usługi poprzez Internet, współpracuje komercyjnie z różnymi partnerami przy 

przedsięwzięciach z dziedziny mediów; działa w porozumieniu z Warner Bros. i HBO, by zwiększyć globalny zasięg WarnerMedia. 

Turner odpowiada za 48 marek telewizyjnych nadawanych jako 180 kanałów, w 34 językach w ponad 200 krajach. Turner 

International jest spółką zależną Turner, części koncernu WarnerMedia. 

 

Biuro prasowe Turner Broadcasting System Polska, Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa 

Barbara Izowska-Jędrych 
Marketing i PR Manager 
Polska 

Emila Rybak 
PR Coordinator 
Emila.Rybak@turner.com 
+48 22 43 86 105 

Ewelina Średzińska 
PR Manager dotrelations 
ewelina.sredzinska@dotrelations.pl 
+48 530 211 903 

 

mailto:PR.Turner.Polska@turner.com
http://www.naszaziemia.pl/
mailto:Emila.Rybak@turner.com
mailto:ewelina.sredzinska@dotrelations.pl
https://www.facebook.com/CartoonNetworkPL/
https://www.instagram.com/cartoonnetworkpolska/
https://www.youtube.com/user/CartoonNetworkPoland

