
 
 

Miłość niejedno ma imię - Walentynki na kanale Nat Geo 

People i Nat Geo Wild 

 

Walentynkowe popołudnie i wieczór to doskonała okazja, by poznać różne oblicza i 

aspekty miłości. Nie zawsze jest ona kolorowa i przyjemna. Choć czasem przynosi 

ból, cierpienie i zawód, jest jednak tak potężna, że potrafi całkowicie odmienić życie 

człowieka. A czy miłość istnieje również w świecie zwierząt? Jak poszukują one 

swoich partnerów? Tajemnice i różne oblicza miłości odkryją propozycje 

przygotowane na 14 lutego przez kanały Nat Geo People (blok programowy „Miłość 

niejedno ma imię” - emisja w środę 14 lutego od godz. 16:00) i Nat Geo Wild („Dzika 

miłość” – premiera w środę 14 lutego o godz. 14:00). 

 

Blok programowy „Miłość niejedno ma imię” - emisja w środę 14 lutego od 

godz. 16:00 na kanale Nat Geo People. 

 

„Miłość niejedno ma imię” to blok filmów, które na 14 lutego przygotował kanał Nat Geo 

People. Będziemy z bliska przyglądać się zarówno ludziom, którzy doświadczyli szczęśliwej 

i spełnionej miłości, jak również tym, których uczucie okazało się rozczarowaniem. 

Poznamy też osoby, których związki budzą agresję i niechęć otoczenia, ponieważ odstają 

od utartych i powszechnie przyjętych schematów. Przekonamy się, że historie, które znamy 

z pierwszych stron z gazet, nie są tak idealne, jakimi się wydają - królowa ludzkich serc, 

kochana przez miliony ludzi, prywatnie nie czuła się kochana i rozumiana, choć o tym, by 

żyć jej życiem, marzyło wielu. 

 

 

„Zakazana miłość” odcinek pt. „Mój mąż jest gejem” – emisja w środę 14 lutego od 

godz. 16:00 

 

To historia dwóch, zdawać by się mogło, zwyczajnych małżeństw. Łączy je jedna nietypowa 

cecha: tworzą je heteroseksualna kobieta i homoseksualny mężczyzna. Emma poślubiła 

swojego męża, mimo świadomości, że jest homoseksualistą. Decyzję o ślubie podjęli 



 
 

świadomie. Co więcej założyli rodzinę - mają troje dzieci - i wierzą głęboko, że łączy ich 

miłość do grobowej deski.  

Inaczej rozwijała się historia Ami i Michaela. Zostali małżeństwem 25 lat temu, ale dopiero 

niedawno Michael wyjawił żonie i trojgu nastoletnim dzieciom prawdę o swojej orientacji 

seksualnej. Małżeństwo zostało wystawione na próbę. Czy ich związek ma szansę na 

przetrwanie? 

 

„Zakazana miłość” odcinek pt. „Cyberseks, miłość i  małżeństwo” – emisja w środę 
14 lutego od godz. 17:00 
 
Coraz więcej osób szuka miłości w Internecie. I choć w społeczeństwie panuje przekonanie, 

że takie związki nie mają przyszłości, przeczą temu najnowsze badania. Wskazują one, że 

pary, które poznały się w sieci mają szanse na stworzenie trwalszej relacji niż te które 

zaczynają znajomość w bardziej tradycyjny sposób. Ale uwaga, nie chodzi o portale 

randkowe tylko… społeczności gier sieciowych. Poznamy więc pary, które poznały się w 

świecie gier „World of Warcraft” czy „Second Life”.  

 
„Zakazana miłość” odcinek pt. „Miłosny trójkąt” – emisja w środę 14 lutego od godz. 
18:00 

 
Choć miłosny trójkąt najczęściej kojarzy się ze zdradą, nie jest tak w przypadku bohaterów 

kolejnego odcinka serii „Zakazana miłość”. Chris, Victoria i Louise żyją ze sobą od wielu lat. 

Chris i Victoria są małżeństwem, ale już wkrótce mężczyzna – za zgodą obecnej żony - 

ożeni się nieoficjalnie z drugą kobietą – Louise. 

 

Przyjrzymy się też drugiej grupie bohaterów. Bea, Toby i Dan właśnie skończyli studia w 

Oksfordzie i Durham. Po dokładnym rozważeniu wszystkich za i przeciw oraz wielu 

poważnych rozmowach, postanowili żyć w  związku poliamorycznym. Dlaczego? 

 
• „Opowieść o człowieczeństwie: Siła miłości” – emisja w środę 14 lutego o 

godz. 19:00 

 
Czy miłość ma moc zmieniania rzeczywistości? Przebój Beatlesów „All you need is love” 

zna chyba każdy – czyż to nie prosta recepta na szczęśliwe życie w pokoju i dostatku? 

Brzmi naiwnie, ale kiedy dłużej się nad tym zastanowić, okazuje się, że ludzie organizują 

swoje życie – rodziny i społeczeństwa – bazując na uczuciach i emocjach. Jak wygląda 

życie tych, którzy nie doświadczyli miłości rodzicielskiej? Dokument z serii „Opowieść o 



 
 

człowieczeństwie” pokaże ludzi wychowanych w różnych kulturach - jednym małżeństwo 

kojarzy się z miłością, inni nie widzą z miłością żadnego związku. A co dzieje się kiedy 

spotkają się ze sobą osoby pochodzące z dwóch diametralnie różnych kultur? Czy możliwe 

jest, by mimo wychowania w zachodniej Europie zdecydować się na małżeństwo 

aranżowane? Czy miłości i uczuć można się nauczyć? To pokażą rozmowy Morgana 

Freemana, dzięki którym dowiemy się mało znanych faktów o tej pierwotnej i wspólnej dla 

całej ludzkości sile.  

 

• „Diana” – emisja w środę 14 lutego o godz. 20:00 
 
W wyprodukowanym przez National Geographic Documentary Films dokumencie „Diana” 

zobaczymy archiwalne materiały filmowe i zdjęcia, z których większość nie była nigdy 

wcześniej publikowana. Narratorem filmu jest sama księżna Walii, która komentuje 

wydarzenia ze swojego życia. W dokumencie „Diana” opowiada ona szczegółowo historię 

swojego życia oraz przedstawia punkt, w jakim znalazła się w 1991 roku. Z rozbrajającą 

szczerością opisuje swoje nieszczęśliwe dzieciństwo, onieśmielenie podczas pierwszego 

spotkania z księciem Karolem w wieku 16 lat i dramatyzm sytuacji, w jakiej sama się 

znalazła, gdy skupiła się na niej uwaga całego świata. Prześladowana przez prasę i 

uwielbiana przez cały naród, który gorąco wierzył w „bajkowy” romans następcy tronu i lady 

Spencer, Diana była kompletnie nieprzygotowana, by poradzić sobie z przytłaczającym 

rozgłosem i sławą. Po latach, księżna Walii bez emocji opowiada, jak czuła się w dniu ślubu. 

Opisuje walkę z depresją poporodową i bulimią oraz swoje prywatne zwycięstwo, kiedy 

zwalczyła w sobie niepewność i zaangażowała się w międzynarodową działalność 

humanitarną, by stać się nową ikoną - kochaną przez wszystkich „królową ludzkich serc”. 

 

• „Tabu” – emisja w środę 14 lutego od godz. 23:30 

 
Niekonwencjonalne związki i relacje to główny temat serii „Tabu”. W dwóch odcinkach – 

„Przedziwne śluby” oraz „Przedziwne pary” będziemy świadkami niecodziennych scen. 

Pięć par weźmie ślub na Jamajce. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że 

młodzi małżonkowie wystąpią na ceremonii… nago. Jeszcze większym zaskoczeniem 

może okazać się ślub, którego świadkami będziemy w Kalifornii – tu przysięgać sobie 

miłość i wierność będą… psy. Poznamy też kobietę, która jest zakochana w mężczyźnie 

trzy razy od siebie wyższym i podejrzymy ślub, w którym wezmą udział trzy osoby. 

 



 
 

Blok programowy „Miłość niejedno ma imię” - emisja w środę 14 lutego od 

godz. 16:00 na kanale Nat Geo People. 

 

W świecie ludzi dzieje się to na przykład tak: dwie osoby się spotykają, patrzą sobie w oczy, 

a reszta toczy się sama. Czasem jest też tak, że wystarczy tylko przesunąć w prawo palec 

na telefonie z aplikacją randkową. W świecie zwierząt nie zawsze jest tak łatwo, co pokaże 

dokument „Dzika miłość”. 

 

„Dzika miłość” - premiera w środę 14 lutego o godz. 14:00 na kanale Nat 

Geo Wild. 

 

Trzeba być wyczulonym na wszystkie, nawet najdelikatniejsze sygnały. Trzeba mieć taktykę 

i być gotowym do prawdziwej walki – tak w skrócie można opisać, jak wygląda poszukiwanie 

odpowiedniego partnera w świecie zwierząt. 

Oglądając dokument „Dzika miłość”, będziemy świadkami gorących uczuć w krainie skutej 

lodem, gdzie młody pingwin poświęci się poszukiwaniom swojej wybranki i budowaniu 

rodzinnego gniazda. Zobaczymy, jak wielu starań wymaga znalezienie drugiej połowy w 

świecie pająków – niektóre z nich muszą wykonać naprawdę imponujące ewolucje, by choć 

jedno z czterech par oczu wybranki spojrzało w dobrą stronę. Szczególnie trudne zadanie 

ma samiec tarantuli. Wystarczy jeden nierozważny krok i może zostać zjedzony przez 

samicę. 

W świecie zwierząt znalezienie partnerki to nie tylko kwestia szczęścia. Żeby odnieść 

zwycięstwo w tej grze, potrzebna jest przede wszystkim strategia. Zwierzęta nie mają 

Internetu, portali randkowych i specjalnych aplikacji, ale mają swój sposób na kreowanie 

własnego wizerunku, poprzez wychwalanie swoich atutów i pokazanie się z jak najlepszej i 

najbardziej atrakcyjnej dla płci przeciwnej strony. 

 

„Dzika miłość” - premiera w środę 14 lutego o godz. 14:00 na kanale Nat 

Geo Wild. 

 

# # # 

 
Nat Geo People to kanał telewizyjny pełen inspirujących historii, opowiadanych przez autentycznych, a przy tym 
niezwykłych bohaterów. Pokazuje fascynujące kultury, tradycje i niespotykane zjawiska. Zaspokaja ciekawość 



 
 

świata, dostarczając wiele rozrywki i wzruszeń. Jest adresowany przede wszystkim do kobiet. Można w nim zobaczyć 
m.in. takie serie jak „Dolce vita według Davida Rocco”,  „Weterynarz z powołania” czy „Zawód: lekarz”. Na kanale 
jest także emitowany cykl programów „Idąc własną drogą: kobiety, które inspirują”, przedstawiających niezwykłe 
kobiety i ich pasję do zmieniania świata. 
 
Kanał Nat Geo People jest dostępny m.in. dla abonentów Cyfrowego Polsatu na pozycji EPG 160 oraz nc+ - na 
pozycji 141 oraz UPC – na pozycji 373 i 302 i TOYA – na pozycji 342, docierając do ponad 4.5 miliona gospodarstw 
domowych. 
 
Po udanym debiucie w takich krajach jak: Dania, Niemcy, Włochy czy Turcja kanał Nat Geo People stał się integralną 
częścią oferty programowej rodziny marek National Geographic. Jego ramówka i oprawa antenowa zaprojektowane 
zwłaszcza z myślą o kobiecej widowni, idealnie dopełniają ofertę programową kanałów z portfolio FOX Networks 
Group. 
 

 

KONTAKT:  
 
Izabella Siurdyna 
PR Manager 
FOX Networks Group 
tel.(+48 22) 378 27 94, tel. kom. +48 697 222 296 
email: izabella.siurdyna@fox.com 
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Charyzma. Doradcy Komunikacji Biznesowej 
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